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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 
EDITAL Nº 043/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 
PROCESSO Nº 048/2017 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL (12 MESES) 
 
 
OBJETO: Contratação de serviços continuados de licença de uso, visando solução integrada 
tecnológica englobando programas de computador (softwares), instalação, Implantação, 
configuração, customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e 
manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão 
de dados, conforme especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente 
a todos os softwares a serem contratados, complementado pelos recursos específicos contidos 
nos descritivos de cada software, conforme descrito no Termo de Referência – ANEXO I deste 
edital. 
 
 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de 
julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto Municipal 
nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime 
de execução indireta. 
 
 
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUANDO FOR O 
CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: DIA 20 DE 
ABRIL DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n° 185, centro, na cidade de Novo 
Horizonte, Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. 
 
 
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, e Contratos, situada 
na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, na cidade de Novo Horizonte–SP, mediante 
apresentação pen-drive e no site www.novohorizonte.sp.gov.br onde poderão retirá-lo, mediante 
identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. 
 
 

Novo Horizonte, 31 de março de 2017. 

 

 

 

 

 
DR. TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/


      PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
         CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                         Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
EDITAL Nº 043/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 

PROCESSO Nº 048/2017 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL (12 MESES) 

 

PREÂMBULO: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE torna público que fará realizar licitação 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho 

de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº. 4.122 

de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime 

de execução indireta. 

 

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme 

designação contida nos autos do processo. 

 

O PREGÃO será realizado DIA 20 DE ABRIL DE 2017, COM INÍCIO ÀS 09:00 HORAS, na Praça 

Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, na cidade de Novo Horizonte, São Paulo, CEP: 14960.000, 

na sala de reuniões da Divisão de Licitações e Contratos, quando deverão ser apresentados, no 

início, o(s) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO (se for o caso), DA DECLARAÇÃO 

DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (se for o caso) E 

DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, seguindo-

se em ato continuo seu processamento. 

 

O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá 

encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação” e, em terceiro envelope, devidamente 

identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no 

protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de serviços continuados de licença de uso, visando solução integrada tecnológica 

englobando programas de computador (softwares), instalação, Implantação, configuração, 

customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com 

atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, conforme 

especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os softwares a 

serem contratados, complementado pelos recursos específicos contidos nos descritivos de cada 

software, conforme descrito no Termo de Referência – ANEXO I deste edital. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de 

que trata este Edital correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias (Outros Serv. Terceiros 

– Pessoa Jurídica): 

 

Conta nº. 0032/2017 – 020201 Assessoria de Gabinete – 041220003.2004.000.339039 

Conta nº. 0070/2017 – 020401 Diretoria Serviços Administrativos – 041220003.2009000.339039 

Conta nº. 0080/2017 – 020500 Diretoria Recursos Humanos – 041220003.2012000.339039 

Conta nº. 0093/2017 – 020601 Diretoria Finanças Planejamento – 04123.0003.2014.0000.339039 
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Conta nº. 0116/2017 – 020701 Diretoria Despesas e Orçamento – 04121.0003.2018.0000.339039 

Conta nº. 0150/2017 – 020801 Fundo Mun. Assist. e Desenv. Social – 08244.0029.20740000.339039 

Conta nº. 0211/2017 – 021001 Fundo Municipal de Saúde – 10301.0010.20280000.339039 

Conta nº. 0308/2017 – 021101 Diretoria de Educação e Cultura – 12361.0012.20310000.339039 

Conta nº. 0464/2017 – 021501 Dir. Agrop. Abast. Piscicultura – 20606.0017.21230000.339039 

 

3. DA DESPESA ESTIMADA – 12 MESES: 

3.1. O valor total global anual estimado para a contratação é de R$ 306.529,92 – (trezentos e seis 

mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois), considerado como MÁXIMO admitido para 

efeito de aceitabilidade da proposta vencedora no fator preço, obtido através de média aritmética 

simples dos preços alcançados na pesquisa de mercado, composto da soma de todos os 

componentes de preços, especialmente das seguintes parcelas: 

 

3.1.1 - Licenças de uso dos softwares, prestação de serviços de instalação, implantação, 

treinamento/capacitação, etc. 

 

3.1.2 - Manutenção, suporte técnico, atualizações corretivas e demais custos operacionais, inclusive 

transportes, hospedagens e diárias. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que: 

 

4.1.1 Atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos; 

 

4.1.2 Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

 

4.1.3 A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral dos termos do edital 

e seus anexos e o pleno conhecimento dos regulamentos, instruções e leis aplicáveis, bem como no 

reconhecimento da inexistência de qualquer fato impeditivo. 

 

4.2. Será vedada a participação de empresas: 

 

4.2.1 Que estejam reunidas em consórcio, coligação ou cooperativas; 

 

4.2.2 Que estejam cumprindo penalidade de suspensão ou impedimento para licitar ou contratar 

com a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte ou tenha sido declarada inidônea pela 

administração pública;  

 

4.2.3 Sob processo de falência ou concordata; 

 

4.2.4 Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

4.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

4.2.6 Diretamente ou indiretamente, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação; 

 

4.2.7 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum. 
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5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. O representante da licitante interessado em oferecer lances verbais deverá proceder ao 

credenciamento no início da sessão. 

 

5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, que deverão ser 

entregues separadamente dos envelopes da proposta e documentação de habilitação: 

 

5.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (contrato social ou 

estatuto social em vigor com a última alteração, ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força 

do instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-

á obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem 5.2.2 

abaixo; 

 

5.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular, conforme 

Anexo II – Modelo de Procuração Credenciamento, acompanhado do correspondente documento, 

indicado no subitem 5.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

5.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo o documento original de 

identificação que contenha foto. 

 

5.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 

5.5. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias 

simples acompanhadas do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 

Apoio, até a data de encerramento do pregão. 

 

5.5.1. Nenhum documento será autenticado durante as sessões da licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

5.6. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a empresa, 

mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. 

 

6. DAS DECLARAÇÕES: 

6.1. As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 

Credenciado (Anexo II–Modelo de Procuração Credenciamento). 

 

6.2. A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação deverá ser entregue fora 

dos envelopes de proposta e documentação, e ser apresentada de acordo com modelo estabelecido 

no Anexo III – Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação. 

 

6.3. A declaração de ME/EPP, conforme Anexo V, deverá igualmente ser entregue fora dos 

envelopes de proposta e documentação, podendo ser substituído por Certidão ou Declaração 

Expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data 

prevista para a apresentação das propostas, ou qualquer outro meio de prova. 

 

6.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios 

estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar o descrito no subitem 6.3. Não 

o fazendo no ato de credenciamento, considera-se que renunciou ao seu direito: 
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7. DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

7.1. Encerrada a etapa de credenciamento e apresentação das declarações de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação e de microempresa e empresa de pequeno porte, proceder-se-á ao 

recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação. 

 

7.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome e CNPJ da 

proponente e os seguintes dizeres: 

 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 

 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ 

ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 

8.1. A proposta deverá: 

 

8.1.1 Ser elaborada conforme modelo do Anexo IV – Proposta com preço global para 12 (doze) 

meses, incluindo todos os custos diretos e indiretos para execução do contrato, em papel timbrado 

da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo Representante Legal ou 

pelo Procurador Credenciado. 

 

8.1.2 Indicar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (se houver); 

 

8.1.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação; 

 

8.1.4 Ter descrição do objeto global da presente licitação, que deverá conter cada um dos itens que 

compõem o lote, em conformidade com as especificações e demais características do Anexo I – 

Termo de Referência, ou a indicação do Termo de Referência ou objeto; 

 

8.1.5 Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de índices ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado. Em caso de divergência entre a discriminação dos 

valores escritos em algarismos e os expressos por extenso, serão considerados os valores mais 

vantajosos para o Município de Novo Horizonte; 

 

8.1.5.1 - A proposta de preço deverá ser orçada em duas casas decimais e em valores vigentes no 

dia de realização da primeira sessão de processamento do pregão. 

 

8.1.6 Considerar todos os insumos necessários para a execução do contrato, inclusive aqueles 

decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais, inclusive de visitas presenciais quando 

necessárias decorrente da impossibilidade da solução do problema pela via eletrônica; 

 

8.1.6.1 - Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer título. 
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8.2. Os valores ofertados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de vigência do contrato (12 meses), 

sendo reajustado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, nas extensões anuais, até o limite 

previsto no art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93, tendo por início de prazo a data que o contrato entrar 

em vigência. 

 

8.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 

de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento e as que apresentarem valores manifestamente inexequíveis. 

 

8.4. Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser atendidas no ato, por simples 

manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa 

representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

 

8.5. Caberá ao Pregoeiro decidir, motivadamente, acerca da aceitabilidade da Proposta quando 

houver divergência com o Edital e não implicar alteração do objeto da presente licitação. 

 

8.6. Para a correta elaboração da proposta, a licitante deverá examinar todos os documentos 

exigidos no Edital e atender a todas as exigências nele contidas e em seus anexos. 

 

8.7. Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações 

que possam influir no resultado final deste certame. 

 

8.8. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 

estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas 

cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de 

erro para mais e consequente desclassificação, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de 

erro para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

8.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO: 

9.1. A sessão do pregão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e os documentos de habilitação, e demais documentos exigidos neste edital, será realizada 

no local, data e horário indicado no preâmbulo deste Edital, e desenvolver-se-á conforme segue: 

 

9.1.1 identificação e credenciamento de 1 (um) representante por licitante; 

 

9.1.2 recolhimento dos demais documentos e envelopes “proposta” e “documentação de 

habilitação”; 

 

9.1.3 abertura da sessão pelo Pregoeiro, após aberto o primeiro envelope proposta não mais serão 

admitidas novas proponentes; 

 

9.1.4 abertura dos envelopes “proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

 

9.1.5 análise das propostas apresentadas, visando ao atendimento às condições estabelecidas neste 

edital e seus anexos, com desclassificação daquelas que estejam em desacordo com as 

especificações, prazos e condições exigidas e classificação das que estejam em consonância com as 

especificações, prazos e condições exigidas; 
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9.1.6 indicação das licitantes que participarão da rodada de lances verbais, observado o seguinte: 

 

9.1.6.1 da rodada de lances verbais participará a licitante que tiver ofertado o menor preço global 

e todas as demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor 

preço; 

 

9.1.6.2 no caso de haver empate entre as propostas indicadas no subitem 9.1.6.1, será iniciado lance 

pelo licitante que primeiro foi credenciado no sistema eletrônico do procedimento do pregão; 

 

9.1.6.3 não havendo pelo menos 3 (três) propostas no limite de até 10% acima do menor preço 

global ofertado, participarão dos lances verbais as licitantes ofertantes das 3 (três) melhores 

propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos; 

 

9.1.6.4 no caso de haver empate entre as propostas indicadas no subitem 9.1.6.3, todas as 

empatadas participarão da rodada de lances, ainda que ultrapasse o número de três empresas, 

sendo que a ordem de convocação para lances será a mesma constante do sistema eletrônico; 

  

9.1.7 rodadas de lances verbais entre as licitantes convocadas, observado o seguinte: 

 

9.1.7.1 a rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das 

licitantes; 

 

9.1.7.2 a convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores 

ofertados, iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do 

menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço; a cada nova rodada será efetivada 

a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes; 

 

9.1.7.3 o primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de 

menor preço, inferior, no mínimo, em R$ 1.000,00 (um mil reais). Os demais lances deverão cobrir 

o anterior, observada a mesma regra deste subitem; 

 

9.1.7.4 a licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no item 9.1.7.3 quando convocada 

pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances; 

 

9.1.7.5 Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no item 17 deste edital. 

 

9.1.7.6 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinar da formulação de lances, considerando-se selecionado o último lance. 

 

9.1.7.7 Após os lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em conformidade 

com o objeto deste Edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço global. 

 

9.1.8 Ordenamento das licitantes por preços; 

 

9.1.9 análise da proposta de menor preço global, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto 

e valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito; 

 

9.1.9.1 Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero; 
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9.1.10 negociação direta com a proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se 

for o caso; 

 

9.1.11.Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 

 

9.1.11.1. Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 

até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada durante a etapa de lances. 

 

9.1.11.2. Procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, na forma e condições da Lei 

Complementar nº 123/06, quando a menor proposta ou o menor lance não for ofertado por 

microempresa ou empresa de pequeno porte que possa se beneficiar do regime diferenciado e 

favorecido em licitações previsto na mencionada Lei: 

 

9.1.11.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no intervalo 

percentual de até 5%, definido nos termos do subitem 9.1.11.1, será convocada para, querendo, 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

Apresentada proposta nas condições acima referidas, será analisada sua documentação de 

habilitação. 

 

9.1.11.2.2 Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

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

do subitem 9.1.11.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

9.1.11.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.1.11.1, será realizado 

sorteio entre elas, definindo e convocando o vencedor do sorteio para, querendo, encaminhar 

melhor oferta. 

 

9.1.11.2.4 Não havendo licitante vencedor, enquadrado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos previstos no subitem 9.1.11.1, será analisada a documentação de 

habilitação do licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, após exame de 

aceitabilidade e negociação, se regular, será declarado vencedor, sendo, na hipótese de não 

interposição de recurso, adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

9.1.11.2.5 O disposto no subitem 9.1.11.1 somente se aplicará quando a menor proposta ou o menor 

lance não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

9.1.12 Verificação das condições de habilitação da licitante que tiver apresentado a proposta de 

menor preço global, passando para a análise da documentação das licitantes subsequentes, 

observada a ordem de classificação, caso a primeira não atenda às exigências deste Edital, e assim 

sucessivamente até que uma delas atenda às condições de habilitação; 

 

9.1.13 Declaração da licitante vencedora em sessão pública; 
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9.1.14 Vistas e rubrica, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes, 

em todas as propostas, nos documentos de habilitação da vencedora e no fecho dos envelopes de 

habilitação remanescentes; 

 

9.1.15 Manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 

houver manifestação positiva nesse sentido; 

 

9.1.16 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 

representantes das licitantes; 

 

9.1.17 Devolução dos envelopes “documentação de habilitação” das licitantes que solicitarem antes 

do prazo de vencimento de sua proposta, ficando clara sua desistência no caso de retomada da 

sessão pública decorrente da não contratação do declarado vencedor. Os envelopes documentação 

ficarão retidos até que seja firmado o contrato; 

 

9.1.18 Homologada a licitação pela autoridade superior, deverá ser procedida a convocação da 

licitante vencedora (adjudicatário) para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos; 

vencendo-se o prazo em dia não útil, ficará ele automaticamente prorrogado para o primeiro dia 

útil seguinte. Neste prazo não está incluso o período para demonstração da funcionalidade da 

solução tecnológica, diretamente à Divisão de Tecnologia da Informação, consoante previsto no 

subitem 11.1.1. 

 

9.1.19. No caso de a sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a 

guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das licitantes, na retomada 

da sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

10.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas na forma 

prescrita neste edital, proceder-se-á a abertura do Envelope nº 2-Documentação de Habilitação, 

para análise dos documentos de habilitação da proponente classificada em primeiro lugar. 

 

10.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados no 

subitem 10.9. 

 

10.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por cópia autenticada por 

Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou 

por membro da Equipe de Apoio. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando 

solicitados. 

 

10.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

10.4.1 Apresentação de documento para comprovar ou esclarecer a validade do documento 

juntado; ou 

 

10.4.2 Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
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10.5. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e os atos formais deverão ser anexados aos autos, 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

10.6. A Administração não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de utilização dos 

meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa impossibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

10.7. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora do certame. 

 

10.8. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, 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. 

 

10.9. O Envelope nº 2-Documentação de Habilitação deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

10.9.1. Habilitação Jurídica: 

 

10.9.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

10.9.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração, devidamente 

registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 

 

10.9.1.3 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada no subitem 10.9.1.2; 

 

10.9.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

10.9.1.5 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

10.9.1.6. Os documentos relacionados nos subitens 10.9.1.1, 10.9.1.2, 10.9.1.3 e 10.9.1.4 do subitem 

10.9.1., não precisarão constar do Envelope nº 2-Documentação de Habilitação, se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

10.9.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

10.9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) – Situação Ativa; 

 

10.9.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto do 

certame; 
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10.9.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

10.9.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

 

10.9.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07.07.2011. 

 

10.9.2.6. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas que noticiem 

que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

10.9.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

10.9.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pela Central de Certidões do 

Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, com data não 

anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública desta licitação; 

Obs: A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 

cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado 

pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste contrato e, ainda, na hipótese de 

substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, ao 

Responsável pelo Acompanhamento e Recebimento. 

 

10.9.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 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 por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

10.9.3.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

 

10.9.3.3 A comprovação exigida nos itens 10.9.3.2 e 10.9.3.2.1 deverá ser feita da seguinte forma: 

 

10.9.3.3.1 No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado ou, se houver, do município da 

sede da empresa; 

 

10.9.3.3.2 No caso de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, 

cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, 

Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial 

e, no caso de sociedades simples, no cartório competente. 

 

10.9.3.4 - O licitante deverá apresentar comprovação da boa situação financeira, aferida com base 

nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores ou 

iguais a 1,00 (um), de acordo com aplicação das fórmulas contábeis, extraídos do último balanço 

patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade. 

 

LG=  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

______________________________________ 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
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SG=                                  Ativo Total 

            _______________________________________ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC=         Ativo Circulante 

                              _______________ 

Passivo Circulante 

 

10.9.3.4.1 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

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

Contabilidade. 

 

10.9.4. Qualificação Técnica: 

 

10.9.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos em papel timbrado por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, para comprovação de que a licitante forneceu ou vem fornecendo, o 

objeto deste edital, contendo os seguintes elementos: 

 

10.9.4.1.1 nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente 

do atestado; 

 

10.9.4.1.2 nome e CNPJ da empresa que prestou os serviços; 

 

10.9.4.1.3 descrição dos serviços; 

 

10.9.4.1.4 período de execução dos serviços; 

 

10.9.4.1.5 local e data da emissão do atestado; 

 

10.9.4.1.6 identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 

 

10.9.5. Outras Comprovações e Documentos: 

 

10.9.5.1 Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.584, de 27 de outubro 

de 1999, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI – Declaração Relativa ao Trabalho de 

Menores. 

 

10.9.6. DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

QUE SE BENEFICIAREM, NESTA LICITAÇÃO, DO REGIME DIFERENCIADO E 

FAVORECIDO CONCEDIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06: 

10.9.6.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de lances, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

10.9.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame na sessão do pregão, nos termos do art. 43, § 1º 

da Lei Complementar nº 123/06, após o que o Pregoeiro dará ciência às licitantes desta decisão e 
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intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para regularizar 

a documentação; 

 

10.9.6.3 Após a intimação referida no subitem acima, será imediatamente oportunizada a 

possibilidade de interposição de recurso, encerrada a sessão e extraída a ata correspondente. 

 

10.9.6.4 Durante o prazo referido no subitem 10.9.6.2, não poderá ser exigida pela Administração 

a assinatura do Contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento equivalente. 

 

10.9.6.5 A não-regularização da situação fiscal ou trabalhista, no prazo e condições disciplinadas 

no subitem 10.9.6.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital, com base no art. 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

 

10.10. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS: 

10.10.1. Na hipótese da apresentação de documentos originais não acompanhados pelas 

respectivas cópias, estes serão anexados ao processo licitatório. 

 

10.10.2. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, serem 

substituídos por protocolos que apenas comprovem o seu requerimento. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO: 

11.1. Verificado o atendimento às condições de habilitação da proponente que ofertou menor valor, 

esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto. 

 

11.1.1 A vencedora será convocada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e 

dar início à implantação conforme descritos no ANEXO I deste edital. 

  

11.2. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação das subsequentes proponentes classificadas, na ordem de 

classificação, até que se encontre uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo 

a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto da licitação. 

 

11.3. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicam direito à 

contratação. 

 

12. DA FASE RECURSAL 

12.1. Adjudicado o objeto à vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer de qualquer ato praticado durante a sessão do 

Pregão, sendo concedido à(s) recorrente(s), o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da 

sessão, para apresentação das razões, ficando as demais proponentes intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual prazo, contado, todavia, do término do prazo da recorrente. 

 

12.2. É assegurada vista dos autos a todos os presentes durante a própria sessão para fins de 

apresentação de razões ou contrarrazões de recurso. 

 

12.3. A petição de interposição do recurso será verbal, constando da ata da sessão. 

 

12.4. A falta de manifestação importará na perda do direito de recorrer. 
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12.5. Os recursos terão efeito suspensivo, salvo exercício do direito de retratação pelo Pregoeiro, 

ou situação que não venha comprometer o resultado do certame. 

 

12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade superior para 

homologação. 

 

13.2. A adjudicação do objeto ou a homologação do resultado desta licitação não obrigam o 

Município de Novo Horizonte à contratação do objeto licitado. 

 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de instrumento 

de contrato, conforme Anexo VII – Minuta do Contrato deste Edital. 

 

14.2 O Contrato oriundo do presente Pregão deverá vigorar pelo prazo de 12 meses, a contar da 

sua publicação resumida na Imprensa Oficial do Estado – DOE, podendo ser estendido por iguais 

períodos, até 48 (quarenta e oito) meses (Artigo 57, Inciso IV, da Lei 8.666/93). 

 

14.2.1 Durante a vigência do Contrato a licitante vencedora deverá manter todas as condições de 

habilitação exigidas para a participação na licitação. 

 

14.3 A CONTRATADA fica obrigada a acatar, nas mesmas condições desta convocação, por ato 

unilateral da contratante, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 

14.4 Os signatários do Contrato deverão possuir poderes expressos para o ato. 

 

14.5 O Contrato oriundo desta licitação poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 

n.º 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a este Contrato. 

 

14.6. No período que medeia a homologação e a contratação, sem nenhum custo adicional a 

adjudicatária implementará ações demonstrativas da operacionalização do sistema aos usuários, 

compreendida as diversas unidades da Prefeitura, visando igualmente customizar o seu uso de 

modo a não gerar prejuízos quando da efetiva contratação, em quantidade suficiente que garanta 

regular utilização, sem prejuízo dos encargos assumidos no contrato. Este período poderá ser 

concomitante com o da apresentação das funcionalidades, conforme subitem 11.1.1. 

 

15. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

15.1. O objeto desta licitação, após contratado, deverá ser executado fielmente, após a expedição 

da Ordem de Execução e deverá estar de acordo e conforme as regras nele estabelecidas, correndo 

por conta da vencedora as despesas com seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

e ainda todas as despesas que em que direta ou indiretamente incidirem em razão da prestação 

dos serviços. 

 

15.2. Na Execução do Contrato oriundo deste Pregão o seu objeto será recebido na forma prevista 

no artigo 73, da Lei nº 8.666/93. 
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15.2.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contratual. 

 

16. PAGAMENTO: 

16.1. O Município de Novo Horizonte pagará mensalmente à contratada, pelos serviços 

efetivamente prestados, o valor inscrito na Nota Fiscal/Fatura, com as deduções legais, o 

correspondente a 1/12 avos do valor anual do contrato, sem prejuízo dos descontos legais e 

decorrentes do não recebimento parcial dos serviços, multas e juros. 

 

16.2. O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da entrega 

do objeto/prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal ao Município de Novo 

Horizonte e aceitação pelos fiscais indicados pelo contratante, mediante atestado. 

 

16.2.1. Não serão efetuados pagamentos antecipados em relação ao prazo previsto no subitem 16.2. 

 

16.3. O pagamento será realizado por meio de quitação bancaria (por meio eletrônico) ou crédito 

em conta corrente bancaria, declarada pela contratada. 

 

16.4. O pagamento poderá ser efetuado mesmo se a Contratada não estiver em situação fiscal 

regular; entretanto, esta situação, se não regularizada, poderá levar à rescisão do contrato com base 

no art. 78, inc. I, c/c o artigo 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93. 

 

16.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como 

condição para pagamento, por parte da Contratada, importará na prorrogação do prazo de 

vencimento da obrigação da Contratante. 

 

16.6. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 

documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado 

para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Diretoria de Finanças, ressalvado o direito 

da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas 

justificativas. Nestes casos o Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do 

recebimento, para efetuar a análise e o pagamento. 

 

16.7. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela contratada. 

 

16.8. Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das responsabilidades 

contratuais. 

 

16.9. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE  “pro-

rata-die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 

17. PENALIDADES: 

17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o 

impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

 

17.1.1. Apresentação de documentação falsa: (cinco anos); 
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17.1.2. Retardamento da execução do objeto: (três anos); 

 

17.1.3. Falhar na execução do contrato: (três anos); 

 

17.1.4. Fraudar na execução do contrato: (cinco anos); 

 

17.1.5. Comportamento inidôneo: (cinco anos); 

 

17.1.6. Declaração falsa: (quatro anos); 

 

17.1.7. Fraude fiscal: (quatro anos). 

 

17.2 Para os fins do subitem 17.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 

92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

17.3. Para condutas descritas nos subitens 17.1.1, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, desta cláusula, e sem 

prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total 

do contrato ou da proposta, conforme o caso. 

 

17.4. A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for 

responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por 

infringência da disposição regulamentar. 

 

17.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às 

seguintes sanções: 

 

17.4.1.1 – advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades; 

 

17.4.1.2 - multa na forma prevista nos subitens 17.4.2.1 e 17.4.2.2 ; 

 

17.4.1.3 - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital. 

 

17.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas: 

 

17.4.2.1 - 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar o 

contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, 

quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução; 

 

17.4.2.2 - 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto 

contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, 

cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente; 

 

17.4.2.3 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso 

de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução dos problemas de 

execução dos serviços  que forem atribuídas a Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar da intimação. 

 

17.4.2.4 – Multa de 50% (cinquenta por cento) do último valor anual do contrato, compreendido o 

período de 12 (doze) meses, se a contratada não dispensar todas as informações, senhas, apoios 

administrativos, bem como demais suportes necessários à transição para outros sistemas, na 
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hipótese de rescisão do contrato, com ou sem culpa ou sua não prorrogação, seja por impedimento 

legal ou juízo de mérito por parte da Contratante.  

 

17.4.3 Considera-se fornecimento irregular o descumprimento, não justificado, dos prazos 

estipulados nas Ordens de Serviços emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida pela 

Contratada. 

 

17.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada 

ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir 

da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto. 

 

17.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

17.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

 

17.5. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao 

Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via 

judicial. 

 

17.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

 

17.7. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Prefeito 

Municipal. 

 

17.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou 

qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de 

interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 

18.1. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por servidor 

designado pelo Contratante, conforme Termo de Referência (Anexo I). 

 

18.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

18.3. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração Municipal, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. Tal providencia 

deverá ocorrer concomitantemente à assinatura do contrato. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

19.2. A petição será dirigida ao Pregoeiro que responderá em até 1 (um) dia útil após o recebimento. 
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19.3. Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato convocatório, 

o Pregoeiro encaminhará a Autoridade Competente, que decidirá até o prazo de 1 (um) dia útil 

antes da abertura da Sessão. 

 

19.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame, que será divulgado mediante publicação de notas no endereço 

www.novohorizonte.sp.gov.br , ficando as licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das 

informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

19.5. Os esclarecimentos, solicitações do Edital e seus anexos, providências ou impugnações 

poderão ser formuladas através de uma das opções abaixo: 

 

19.5.1 Via Protocolo na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Dr Euclydes Cardoso Castilho, nº 

185, centro, CEP 14960-000, no horário das 7h30m às 11h00 e 12h30m às 17h00; 

 

19.5.2 Via Correio–envio através de carta registrada; ou e-mail www.novohorizonte.sp.gov.br. 

 

19.5.3 O Edital poderá ser retirado gratuitamente mediante apresentação pen-drive, para cópia 

eletrônica do Edital, ou através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br. 

 

19.6. As licitantes devem acompanhar as informações referentes ao presente certame, inclusive 

resposta a pedidos de esclarecimentos ou suspensão, revogação, anulação do certame, no site 

www.novohorizonte.sp.gov.br, bem como verificação de comunicados, erratas e demais 

informações. 

 

19.7. É facultada 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. 

 

19.8. Fica assegurado ao Município de Novo Horizonte o direito de, segundo seu interesse, 

revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

19.9. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município de Novo Horizonte não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, não cabendo nenhuma 

indenização aos licitantes, pela elaboração ou pela apresentação de documentos referentes ao 

presente Edital. 

 

19.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

18.11. Na própria sessão ou no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o vencedor da licitação 

apresentará planilha compatibilizando os preços dos itens com o lance vencedor.  

 

19.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário do Pregoeiro. 

 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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19.13. Da sessão pública de processamento do Pregão será lavrada ata circunstanciada a ser 

assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada aos licitantes sua assinatura. 

 

19.13.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata. 

 

19.14. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como 

todas as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada aos licitantes 

presentes sua assinatura. 

 

19.15. A imprensa oficial do Município para efeito de divulgação dos atos de homologação e 

adjudicação é o jornal “A GAZETA DA TARDE NEWS” de circulação semanal (aos sábados) no 

Município e no sitio oficial www.novohorizonte.sp.gov.br. 

 

19.16. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 

vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em dia 

sem expediente na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

 

19.17. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou pela Autoridade 

Competente, com base na legislação vigente. 

 

19.18. Integram o presente Edital: 

 Anexo I – Termo de Referência 

 Anexo II – Modelo de Procuração de Credenciamento 

 Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

 Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial 

 Anexo V – Modelo de Declaração de ME/EPP 

 Anexo VI – Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Menores 

 Anexo VII – Minuta do Contrato 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa. Será competente, por disposição legal, o Foro da Comarca de Novo Horizonte, 

Estado de São Paulo, em caso de solução judicial. 

 

 

Novo Horizonte, 31 de março de 2017. 

 

 

 

TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

LÍGIA FERNANDA C. B. MANCINI 

OAB-SP 233.491 

Procuradora Jurídica 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR (SOFTWARES)  

 

Objeto: Contratação de serviços continuados de Solução Integrada Tecnológica englobando 

licença de uso de programas de computador (softwares), instalação, Implantação, configuração, 

customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com 

atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, conforme 

especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os softwares a 

serem contratados, complementado pelos recursos específicos contidos nos descritivos de cada 

software.  

 

1. DESCRIÇÃO GERAL PARA TODOS OS ITENS  

A Descrição Geral tem por objetivo definir as características mínimas obrigatórias aos sistemas 

aplicativos que serão apresentados por cada proponente. O não cumprimento do limite do escopo 

no prazo determinado ensejará ações punitivas e reparatórias previstas no edital, no contrato e na 

Lei de licitações, dentre as quais a impossibilidade de contratação com a administração pública e 

restituição de eventuais danos causados ao erário público. Dessa forma a proponente deverá se 

atentar às exigências técnicas avaliando sua real capacidade de atender ao objeto em seu conjunto 

e em suas particularidades, em especial aos quesitos mínimos de cada ferramenta além de pronta 

disponibilidade para o suporte técnico.  

 

1.1 OBJETIVOS:  

Aumentar o grau de automatização das tarefas de rotina, proporcionando maior confiabilidade às 

informações;  

Gestão eficiente dos recursos das Diretorias;  

Automatização das atividades para reduzir custo de mão-de-obra;  

Reutilização de informações já cadastradas na base de dados evitando retrabalho;  

Tempestividade na obtenção dos resultados.  

 

1.2 IMPLANTAÇÃO:  

A Contratada deverá elaborar plano de trabalho contemplando o detalhamento do cronograma e 

das atividades de operacionalização dos softwares, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias para todos os módulos, contados da assinatura do contrato e identificando os requisitos 

necessários à operacionalização do softwares entre outros:  

Efetuar levantamento da situação de cada departamento que serão atendidos pelos sistemas;  

Definir logística de implantação;  

Reunir-se com o gestor do projeto para definição de prioridades;  

Instalar e configurar o ambiente tecnológico e operacional da solução proposta, acompanhado dos 

manuais;  

Durante o processo de implantação dos sistemas, o técnico da CONTRATADA deverá estar 

presente diariamente para auxiliar os usuários no referido processo. 

Treinamento in loco, em local fora do local de trabalho, em local específico para treinamento (Em 

sala a ser definida, no Prédio do Paço Municipal ou em outro prédio pertencente à Prefeitura): Ter 

no mínimo 10 horas de treinamento para cada módulo, desde que sejam atendidos todos os 

objetivos e planos inerentes ao treinamento;  

Treinamento in loco, no local de trabalho, no horário de expediente: Ter no mínimo 10 horas de 

treinamento para cada módulo, desde que sejam atendidos todos os objetivos e planos inerentes 

ao treinamento; 

Propiciar treinamento durante o contrato, quando for necessário, sem custo adicional. 
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Todos os custos de passagens, hospedagens, transferências, alimentação entre outros são por conta 

da CONTRATADA;  

Material de apoio ao treinamento/capacitação deverá ser fornecido pela contratada (apostilas, 

manuais e demais materiais didático-pedagógicos necessários).  

A CONTRATADA deverá disponibilizar instrutores em número, competência e experiência 

profissional adequada ao treinamento/capacitação a ser realizado/a, primando também pela 

padronização metodológica, didática e de conteúdo programático entre as turmas; 

A CONTRATADA deverá se comprometer a efetuar customizações de itens ou migrações não 

identificados e não descritos neste Termo/Edital para total implantação e operacionalização de seus 

sistemas sem custos adicionais, em virtude de exigências contidas em legislação municipal, 

estadual ou federal. 

A CONTRATADA deverá garantir a plena operação dos sistemas/módulos até o dia seguinte do 

prazo máximo para implantação (60 dias).  

 

1.3 ESPECIFICAÇÕES DE COMPATIBILIDADE  

O município, para suas especificações globais de TI no ambiente cliente/servidor e hospedagem de 

aplicativos e banco de dados, opera exclusivamente com a plataforma Microsoft adotando para 

todos os serviços informatizados os componentes desse fabricante o que exige da empresa 

participante atenção especial a esse quesito técnico uma vez que não serão aceitas ferramentas que 

não ofereçam compatibilidade total com os produtos Microsoft, não tendo isso qualquer caráter 

restritivo já que envolve significativos investimentos realizados pelo município e cujo ambiente já 

está difundido há vários anos em todos os níveis da administração, devidamente catalogados, 

sistematizados e sob gestão técnica da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação. Ou seja, 

a empresa contratada deverá se adequar aos quesitos técnicos em infraestrutura tecnológica da 

prefeitura e não o contrário, sendo que o ambiente escolhido para isso já está claro e definido.  

Os sistemas aplicativos ofertados deverão ser totalmente compatíveis com todas as versões do 

Microsoft Windows a partir do Windows XP, Vista, Windows 7/8/10, quer na plataforma 32, quer 

na plataforma 64 bits, para estações de trabalho. Em ambiente servidor deverão, igualmente, 

garantir a compatibilidade plena com as versões mínimas do Windows Server 2003/2008/2012/2016 

(32 ou 64 bits). A empresa deverá ainda garantir evolução tecnológica em nível de sistema 

operacional tanto para servidor quanto para estações de trabalho, para as próximas versões de 

Sistemas Operacionais Windows a serem lançados, o que deverá ser feito sem acréscimos 

financeiros durante todo o período do ativo do contrato como garantia de evolução tecnológica.  

Os sistemas aplicativos deverão ser compatíveis com todos os recursos de impressão disponíveis 

no mercado em especial os produtos das marcas HP, Lexmark, Xerox, Zebra, Argox e Bematech 

compreendendo todas as suas tecnologias de impressão (Matricial, Laser, jato de tinta, térmica 

direta e térmica por transferência) e todos seus protocolos de comunicação, dentre os quais porta 

paralela, USB e TCP/IP. Deverão ainda oferecer compatibilidade com scanners e webcams para 

captura direta de imagens e vídeos.  

Os sistemas aplicativos e banco de dados serão implantados na rede interna da Prefeitura. Também 

deverão garantir a sua execução em ambiente CLOUD através do Terminal Service e RemoteApp 

sem prejuízo de suas funcionalidades além de ambiente cliente/servidor via conexão ao banco de 

dados nas modalidades nativa, ODBC ou protocolo SOAP em WebService, quando solicitados pela 

Prefeitura.  

Os sistemas deverão funcionar numa rede mista, isto é, rede cabeada e interligada via wireless 

para os demais prédios da Prefeitura. 

Módulos acessórios operando em Web deverão ser obrigatoriamente compatíveis com a 

plataforma Microsoft Windows. Qualquer componente e/ou compilador não deverá gerar custos 

adicionais de licenciamento. 

 

1.4 ESPECIFICAÇÕES DO BANCO DE DADOS  
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A empresa contratada deverá garantir sem custos adicionais para a Prefeitura, a configuração do 

SGBD, bem como manutenção, performance, scripts e tudo o que for necessário para bom 

funcionamento do mesmo. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados, a ser disponibilizado pela 

CONTRATANTE, será o Microsoft SQL Server Standard 2012. A CONTRATADA poderá oferecer 

outro Sistema Gerenciador de Banco de Dados, desde que não gere custos de aquisição, 

licenciamento ou qualquer outro custo adicional para a Prefeitura. A implantação deve priorizar 

uma plataforma centralizada, tecnicamente compatível, de fácil integração e troca de dados 

(importação/exportação), mapeamento de visualizações, sincronismo, além do gerenciamento 

centralizado dos perfis de segurança e permissões de acesso, plenamente adequada às facilidades 

de manutenção, domínio de tecnologia e suporte  ativo. Sendo assim, a Prefeitura não tem 

preferência pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, aceitará aquele que não gere custos 

adicionais para a Prefeitura. 

A conexão com o banco de dados poderá ser feita através do acesso nativo no protocolo TCP/IP, 

via ODBC ou SOAP (webservice). A prefeitura não irá disponibilizar ambiente sem licenciamento 

(versão pirata) para que a empresa implante sua ferramenta fora dos padrões propostos e não 

permitirá a instalação de servidor de hospedagem sem que todas as licenças sejam apresentadas 

para garantia de procedência e efetivo respeito às leis de propriedade intelectual dos respectivos 

fabricantes.  

A prefeitura garantirá a disponibilidade do servidor de banco de dados e a empresa deverá 

garantir, sem custos adicionais, evolução tecnológica nesse ambiente evitando assim o 

comprometimento dos investimentos ou a necessidade de manter servidores operando em versões 

diferentes por incompatibilidade da ferramenta. Em linhas gerais a empresa contratada, durante o 

prazo de validade do contrato, deverá sempre garantir a evolução tecnológica de seus produtos, 

em todos os níveis, sem custos adicionais, acompanhando os investimentos e avanços promovidos 

pela Prefeitura.  

O banco de dados de cada aplicativo deverá ser construído respeitando as regras de normalização 

com chaves primárias em todas as tabelas e integridade de relacionamento que garantam a 

persistência das informações e relacionamento correto entre os registros. Na eventualidade de 

integração entre sistemas aplicativos a empresa deverá disponibilizar recursos para a construção 

de Views, StoredProcedures e UserFunctions que garantam, com transparência e segurança, a troca 

de informações entre sistemas. Ou seja, regras de negócio poderão ser implementadas diretamente 

no banco de dados para a troca de informações com outros sistemas.  

A CONTRATADA deverá garantir, sem custos adicionais, a importação das bases de dados pré-

existentes (SGBD, XML, texto, documentos , imagens e outras mídias) e será responsável por 

identificar e gerar arquivos de dados e respectivos layouts, caso necessário, além de garantir toda 

integridade e segurança dos mesmos. A importação deve contemplar todos os exercícios anteriores 

existentes. 

O Software de Banco de Dados deverá possuir o recurso de trabalhar com instâncias, visando 

aumentar a performance. 

Os arquivos que correspondem aos Bancos de Dados, deverão possuir proteção contra 

alteração/exclusão. 

Permitir que a CONTRATANTE possua senhas específicas de acesso aos Bancos de Dados, que 

permita consultas, bem como conectar com webservices. 

Manter de forma automática, grupos de usuários, usuários e suas respectivas permissões para os 

novos exercícios a serem criados. 

Os banco de dados tanto em seu formato quanto em seu modo de trabalho, deverão oferecer total 

segurança, caso contrário, não serão aceitos.  

 

1.5 ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA DOS APLICATIVOS  

Os aplicativos deverão oferecer módulo de segurança de acesso, funções, permissões e restrições 

por usuários ou grupos de usuários. Usuários administradores poderão criar os perfis de 
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segurança gerenciando grupos de funções com usuários agregados e suas permissões, bem como 

sobreposição de atribuições (nível cascata) e restrições (de acesso e horário, por usuário ou por 

grupo). O modelo de segurança integrado ao Active Directory da Microsoft pode ser utilizado 

como uma referência do padrão proposto. As permissões incidirão sobre as operações CRUD 

(anacrônico de Create, Read, Update e Delete) de cada registro em cada tabela além de 

visualizações de módulos, menus e funcionalidades customizadas pelo usuário mestre do 

aplicativo.  

As senhas dos usuários deverão estar criptografadas no banco de dados e a reversão não poderá 

ser permitida (a senha não poderá ser recuperada ao estado original a partir da sua forma 

criptografada), exigindo, quando necessário, a criação de uma nova senha. Via aplicativo um 

usuário não poderá ser excluído, apenas ocultado ou bloqueado. O nome do usuário será chave 

primária e regras de composição da senha, sua complexidade e forma, deverão ser configuráveis, 

além de prazos de validade para troca, quantidade de tentativa de acesso e bloqueio e histórico de 

senhas já utilizadas. Enfim, o modelo Active Directory do Windows é o padrão recomendado para 

composição do módulo de segurança. Como especificação mínima não serão aceitos aplicativos 

que não ofereçam módulo de segurança de acesso, controle de funções e permissões CRUD/View 

além da criptografia de senha e sua irreversibilidade.  

As permissões de Usuário Administrador, deverão ser liberadas somente para a Diretoria 

Municipal de Tecnologia da Informação. A criação de usuários e suas respectivas permissões, será 

executada pelo Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação., sob orientação da 

CONTRATADA. 

Os aplicativos deverão manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre todos cadastros, 

eventos e tabelas.  

Na liberação de determinadas permissões de usuários: Não depender de liberar acesso a outro 

módulo ou a outras opções, para as quais o usuário não deve ter acesso. 

Possuir opção para permitir que somente os usuários do sistema tributário, possam alterar os 

contribuintes que possuem imóveis no Cadastro Imobiliário e/ou empresas no Cadastro 

Mobiliário.  

Possuir opção para permitir somente os usuários do sistema da folha de pagamento, alterar dados 

de registros de funcionários, nos casos de integração com outros sistemas.  

Permitir a escolha de um usuário com permissões para acessar um processo licitatório específico e 

não somente por centro de custo. 

Permitir também que o usuário possua somente permissão para solicitação, pois o restante do 

processo de compra será continuada por outro usuário. 

Possuir relatório de permissões de usuário, que detalhe os usuários com os módulos que tem 

acesso, descrevendo exatamente as opções liberadas de cada módulo, isto é, listando os menus e 

as opções liberadas e bloqueadas. 

 

 

1.6 CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL  

Transacional  

Deverá operar por transações (ou formulários ‘on-line’) que, especializadamente, executam ou 

registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão 

ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada 

dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão onde é gerado. As tarefas deverão 

ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser 

imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato.  

A solução integrada deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse.  

(habilitação das teclas “enter”, “tab” e “hot-keys”).  

A solução integrada deverá ter o recurso, através de parametrização das opções CRUD (Create-

Retrieve-Update-Delete), de não permitir que seja eliminada nenhuma transação já concretizada. 
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Caso seja necessária uma retificação de qualquer informação, preferencialmente, esta deverá ser 

estornada para que fique registrada permanentemente.  

Segurança de Acesso e Rastreabilidade  

As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma 

delas. A solução integrada deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam 

padrões de acesso específicos por grupos de usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador 

de segurança deverá poder especificar o nível do acesso (somente consulta ou também atualização 

dos dados).  

Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que 

impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma 

seletiva.  

As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter 

efeito imediato.  

O Sistema deverá permitir a customização dos menus de acesso às funcionalidades, podendo 

atribuí-los a grupos ou usuários específicos.  

Documentação ‘On-line’  

Deverá incorporar documentação ‘on-line’ sobre o modo de operação de cada uma das tarefas.  

Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado 

assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou por palavras chaves que remetem a um 

determinado trecho da documentação.  

Além disto, deverá ser possível navegar para a documentação diretamente da aplicação final 

segundo o tópico que possuir o foco (do mouse ou cursor). Esta documentação, sensível a contexto, 

deverá permitir uma fácil consulta a partir dos formulários e tarefas.  

Interface Gráfica  

Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das tarefas deverão fornecer ajuda 

automática ao usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, sem necessidade 

de se recorrer ao ‘Help on-line’. 

As mensagens de Erro, de Advertências e de Informações, provenientes do Servidor de Banco de 

Dados, deverão ser apresentadas em Língua Portuguesa, para facilitar e leitura e interpretação do 

usuário final do Sistema.  

Processo de Atualização  

O processo de atualização do Sistema deverá preferencialmente acontecer, sem interromper a 

execução dos aplicativos no ambiente de produção, permitindo que todos os usuários continuem 

operando as funcionalidades disponíveis, tendo efeito imediato na funcionalidade, sem a 

necessidade de reinício do Sistema, sendo aplicado automaticamente em todos os exercícios que 

forem necessários e em todas as estações de trabalho que utilizam os sistemas. 

Manter as configurações/parametrizações específicas da CONTRATANTE referentes aos sistemas, 

mesmo depois dos processos de atualização. 

 

 

1.7 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS APLICATIVOS  

Os sistemas deverão ser desenvolvidos e funcionar com tecnologias atuais de mercado, não será 

aceita tecnologia proprietária.  

 

Serão aceitos exclusivamente aplicativos desenvolvidos para a interface Windows, 

preferencialmente aplicações .NET 4, Visual Basic ou Delphi. Não serão aceitos aplicativos para a 

interface MS-DOS e nem ferramentas totalmente construídas para Web. Seguindo as especificações 

básicas de infraestrutura os aplicativos deverão apresentar compatibilidade total com o Windows 

XP, Vista e Windows 7/8/10, além das versões Server 2003/2008/2012/2016 em ambientes 32 ou 64 

bits., garantindo compatibilidade com as próximas versões de sistemas operacionais Microsoft 

Windows a serem lançadas futuramente. 
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A interface de usuário deverá ser amigável e reproduzir, com fidelidade, o escopo de cada sistema 

em menus, telas, navegação e conjunto harmônico aos padrões modernos de desenvolvimento de 

sistemas aplicativos, disponibilizando todos os canais necessários para a entrada de dados, 

processamento das informações, persistência dos dados, geração das saídas em relatórios, gráficos 

e exportação além da condição de integração com sistemas de terceiros na troca de dados 

eletrônicos por todos os protocolos possíveis (JSON, XML, SOAP ou provider de banco de dados 

nativo). Embora subjetivo esse quesito será objeto de avaliação durante todo o prazo de validade 

do contrato e a empresa deverá garantir a customização, sem custos adicionais, de telas e 

facilitadores de acesso e navegação mediante solicitação do usuário final aprovada pela Diretoria 

Municipal de Tecnologia da Informação.  

 

Os aplicativos deverão ser executados, sem restrições técnicas, tanto no ambiente cliente/servidor 

como no TS ou RemoteApp do Windows Server, oferecendo assim várias opções de interface. Em 

caso de TS ou RemoteApp do Windows Server, a empresa será responsável pela configuração de 

todos os recursos necessários para o pleno funcionamento, tanto em hardware quanto em software. 

Nesses casos os módulos na interface Web, acessórios aos aplicativos gerenciais, deverão obedecer 

aos quesitos técnicos de compatibilidade com a nossa infra-estrutura, que é a Plataforma Microsoft 

Windows. Qualquer componente ou compilador, não deverá gerar custos de licenciamento ou 

qualquer outro custo adicional. Esses módulos, quando requisitados pelos departamentos e 

homologados pela área de TI, serão adicionados aos serviços publicados no site da Prefeitura e a 

empresa deverá garantir a construção do portal de acesso compatível com a linguagem utilizada 

pelo portal da prefeitura. Todos os sistemas, quando necessários e solicitados pela Administração, 

deverão fornecer módulo web, que definirá as suas necessidades, para a publicação de 

informações, documentos e relatórios no site oficial da Prefeitura, bem como para a 

disponibilização de serviços à população, sem custos adicionais para a Contratante. Os módulos 

referente à Transparência, deverão obrigatoriamente ser disponibilizados via web, atendendo às 

solicitações dos órgãos fiscalizadores municipais, estaduais ou federais. 

Os relatórios inseridos nos programas deverão oferecer recursos de impressão e exportação em 

vários formatos, especialmente CSV, PDF e XLS, ordenação, filtragem e personalizações. Deverão 

ser compatíveis com recursos de impressão instalados na prefeitura e a empresa deverá, sem custos 

adicionais, garantir a customização de layouts sob demanda integrando-os à ferramenta em menus 

de opção. Gráficos estatísticos, exibições OLAP, tabelas PIVOT, impressão de códigos de barras, 

imagens e outros recursos exigidos por cada ferramenta integrarão as funcionalidades dos 

módulos de exibição/impressão de resultados com opção de pré-visualização.  

As opções para a geração de relatórios, devem ser de fácil entendimento para o usuário, devem 

preferencialmente possuir rótulos que identifiquem realmente a informação e não somente nomes 

de campos e que já façam o relacionamento entre tabelas do banco para a devida criação dos 

relatórios. 

Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça necessário, de campo destinado à assinatura 

do responsável pela exatidão das informações, de forma parametrizada;  

Os sistemas a serem instalados devem manter o mesmo padrão de numeração utilizado 

atualmente, para os documentos, processos, cadastros, entre outros. 

Permitir pesquisas em todos os sistemas, sem diferenciação de maiúsculo, minúsculo, acentuado 

ou não acentuado. 

De acordo com cada segmento a ferramenta deverá dispor de opções para geração de remessas e 

tratamento de retornos na troca de dados com AUDESP, SEFIP, RAIS, DIRF, CAGED, PIS Empresa, 

BPA SUS, convênios bancários (débito em conta, arrecadação, folha de pagamento) e integração 

com softwares de terceiros quando necessárias. Quando necessário a empresa deverá providenciar 

a adequação dos layouts e/ou desenvolvimento de novos protocolos de troca de informações com 

outros sistemas e serviços sem custos adicionais. A troca de informações por arquivo envolve o 
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domínio técnico sobre os diversos formatos (arquivos textos, formatados, XML, planilhas Excel, 

banco de dados Access, entre outros formatos exigidos pelo sistema integrador).  

Disponibilizar recursos para integração com os sistemas existentes do Governo Estadual, Federal 

e órgãos de Fiscalização e Controle, também para os sistemas futuros que vierem a existir. 

O editor de textos Microsoft Word deve estar disponível para utilização em todos os sistemas que 

necessitem de Editor de Textos, com opções de layout retrato e paisagem no mesmo documento. 

Os documentos devem ser armazenados preferencialmente, como binário no Banco de Dados. 

A empresa não poderá limitar a quantidade de estações cliente que acessarão os aplicativos.  

A empresa deverá garantir a evolução tecnológica das ferramentas durante todo o período do 

contrato sem custo adicional. Essa evolução deverá acompanhar o plano de ação da área de TI da 

Prefeitura, que delimitará as regras, a forma, os protocolos modelos e os prazos. A matriz 

tecnológica já foi definida no início deste escopo e a empresa ratificará os termos no contrato de 

prestação de serviços ao qual o presente é parte integrante.  

A empresa deverá ainda garantir que seus aplicativos são desenvolvidos a partir de recursos 

licenciados pelos fabricantes, desde a interface, relatórios, banco de dados e componentes de 

terceiros. A prefeitura não pactuará com ações que fujam ao princípio da legalidade, da 

originalidade e do respeito ao direito intelectual dos fabricantes e a qualquer momento poderá 

solicitar da empresa que apresente seus contratos de licenciamento com fabricantes, sem prejuízo 

das demais normas fiscais estabelecidas na Lei de Licitações, Código Penal e no Código Civil 

Brasileiro. 

Os Sistemas Web deverão obrigatoriamente disponibilizar a exportação de consultas, pesquisas e 

relatórios para vários formatos, especialmente CSV, PDF e XLS, atendendo às solicitações dos 

órgãos de fiscalização municipal, estadual ou federal. 

Sistemas/Serviços Web 

Os Sistemas/Serviços WEB devem funcionar com o serviço de redirecionamento, utilizando nomes 

em vez de endereços IP. Onde o endereço IP redireciona para um nome DNS.  

  

1.8 ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE TÉCNICO  

A empresa contratada deverá disponibilizar à Prefeitura vários canais de contato para suporte 

técnico, dentre os quais como exigência mínima os seguintes: Visita Técnica, Telefone, Email, 

HelpDesk para registro de ocorrências e Chat OnLine, em quantidade ilimitada (incluídas no valor 

do contrato/proposta). 

Na Visita Técnica a empresa deverá garantir, quando necessárias, o atendimento in loco através 

do envio de técnicos no local para a resolução dos problemas apresentados no chamado, como 

parte dos serviços prestados (incluídas no valor do contrato/proposta). Caso não seja solucionado 

a situação dentro da referida visita, a CONTRATADA deverá realizar visitas técnicas in loco, 

quantas forem necessárias, sem custos adicionais à Prefeitura, até que o problema seja totalmente 

solucionado.  

Disponibilizar software sem custo para a CONTRATANTE, para atendimento de suporte técnico 

remoto. 

Os atendimentos através de HelpDesk e Chat OnLine deverão ser disponibilizados 

preferencialmente em plataforma Web ou aplicativo, de fácil interação com documentação (log) 

das interações, indicando o início do atendimento, tempo de resposta, usuário da prefeitura que 

gerou o chamado técnico e identificação do atendente na empresa. Quando solicitado pela área de 

TI a empresa deverá fornecer os registros de interação do setor requisitante para fins de auditoria 

ou disponibilizar interface na ferramenta para esse fim.  

A implantação dos sistemas será de forma assistida, isto é, deverá ser acompanhada pela Diretoria 

Municipal de Tecnologia da Informação da Prefeitura e pelos Setores que irão fazer uso do Sistema 

e realizada pela equipe técnica da empresa contratada.  

Todo suporte técnico, conforme descrito acima, deve ser atendido de forma imediata, por telefone 

ou remotamente.  
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Os setores que utilizam os sistemas podem solicitar suporte técnico diretamente para a 

CONTRATADA e fazer o respectivo acompanhamento do suporte técnico. 

 

Segue abaixo detalhes de como deve ser o Suporte Técnico: 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: No horário de expediente da CONTRATANTE 

NÚMERO DE SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO: Ilimitado 

Abertura de chamados, por qualquer um dos seguintes canais de atendimento: interface web, por telefone 

ou por email. 

MODO ATENDIMENTO:  IN LOCO, ACESSO REMOTO 

PRIORIDADE: BAIXA NORMAL URGENTE 

SEVERIDADE: Obstáculo no trabalho 

de usuários 

individuais e/ou uma 

solução aceitável está 

disponível. 

O cliente não precisa 

de solução imediata. 

Interrupção do 

trabalho de usuários 

individuais e nenhuma 

solução aceitável está 

disponível. 

O cliente não precisa de 

solução imediata. 

Interrupção dos processos 

críticos, diversos usuários 

interrompidos de executar seu 

trabalho e nenhuma solução 

está disponível. 

 O cliente precisa de uma 

solução imediata. 

SLA INÍCIO: 

(Prazo de 

atendimento) 

30 MINUTOS 30 MINUTOS IMEDIATO 

SLA TÉRMINO: 

(Prazo de 

resolução) 

8 HORAS 6 HORAS 4 HORAS 

 

 

Disponibilizar Suporte técnico in loco e especializado para cálculo de iptu/iss, fechamento e 

implantação de exercícios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prestar suporte para situações em que o trabalho conjunto da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, sejam necessários para que o andamento dos serviços seja prestado com 

qualidade: implantação/troca/configuração de equipamentos servidores em assuntos relativos aos 

sistemas, troca de equipamento servidor, configuração de recursos de segurança e otimização de 

banco de dados. 

Prestar suporte técnico diretamente às empresas que utilizam o ISS Online e aos outros sistemas 

WEB, quando houver necessidade e quando for acionada para tal procedimento, podendo ser via 

telefone, email ou acesso remoto. 

Disponibilizar serviço para monitorar o funcionamento dos Web Services/Sistemas Web e emitir 

avisos por email ou disponibilizar página web, relacionando os serviços/sistemas, indicando o 

status atual dos mesmos e manter histórico de eventos como instabilidades e interrupções.  

 

Será disponibilizado acesso remoto ao servidor para suporte técnico, fora do horário de 

expediente, com o objetivo de realizar processamento de informações de grande volume, para que 

não comprometa a performance do equipamento servidor durante o horário de expediente. 

 

No final do contrato, a empresa deverá disponibilizar sem custo para a Prefeitura, versões dos 

aplicativos sem limitações, que garantam o funcionamento dos mesmos, para consulta dos dados.  

Ao término do contrato, a empresa assume o compromisso de disponibilizar todos os dados 

contidos nos bancos de dados, exportados em arquivos formato padrão para fácil importação, com 

o respectivos layouts e identificação de todas as informações.  

Solução de backup 

A empresa deverá fornecer solução de backup, sem custos adicionais, bem como configurar e 

catalogar todos os scripts de backup e restore de todos os bancos de dados contratados, 
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procedimentos que deverão ser acompanhados pela Diretoria Municipal de Tecnologia da 

Informação da Prefeitura.  

A solução de backup, deverá possuir o recurso de envio de email, avisando sobre os eventos 

ocorridos: backup com sucesso, possíveis problemas, relacionar arquivos copiados, entre outros 

ou disponibilizar página web com as informações citadas anteriormente. 

Permitir agendamento e execução de backups durante o horário de expediente, sem comprometer 

a performance do sistema, sem causar lentidão e não interrompendo a sua utilização pelos 

usuários. 

Permitir a criação de tarefas de backup, onde seja possível especificar o que será executado, isto é: 

criar uma tarefa de backup com um banco de dados; criar outra tarefa de backup e especificar outro 

banco de dados; criar outra tarefa de backup que permita especificar o backup de um exercício 

específico. 

Possuir também o recurso de executar o backup sem compactá-lo. 

Possuir também o recurso de executar o backup e compactar os bancos de dados em arquivos 

separados. 

Possuir recurso no software de backup que contemple a geração de backups de documentos, 

imagens e outros arquivos, armazenados em pastas compartilhadas, que são gerados e utilizados 

pelos sistemas. 

 

1.9 PROVA DE CONCEITOS 

      a) A Prova de Conceitos com sistema demonstração da solução dar-se-á em local a ser 

disponibilizado pela prefeitura.  

      b) A Prova de Conceito se dará da seguinte forma:  

b.1) O licitante primeiro classificado, e que tenha sido habilitado, deverá demonstrar a 

solução completa no ambiente indicado pelo Município, na data e hora que será definida e 

comunicada pelo setor competente desta prefeitura.  

b.2) O município definirá equipe técnica para acompanhamento da Prova de Conceitos.  

b.3) A Prefeitura disponibilizará o local para as demonstrações dotado de Internet. 

Equipamentos e demais infraestrutura necessária para as demonstrações estarão a cargo da 

licitante vencedora.  

      c) Cabe ao licitante vencedor a tarefa de demonstrar que a solução atende, de forma imediata, 

a todos os itens exigidos dos requisitos funcionais e tecnológicos constantes nos Anexos, bem como 

as integrações e parametrizações requisitadas e necessárias, com a aprovação da equipe técnica 

designada pelo Município.  

      d) Constatado o não atendimento de qualquer dos requisitos funcionais ou tecnológicos, a 

empresa será automaticamente desclassificada;  

      e) Constatado o atendimento pleno às exigências funcionais e técnicas e às demais exigências 

editalícias, será declarado o proponente vencedor.   

 

 

1.10 VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE  

Após a importação, o setor que utilizará o sistema, irá realizar a verificação dos dados, com geração 

de relatórios/consultas/cálculos/visualizações. Ao constatar que está tudo completo, emitirá 

documento assinado que as verificações foram feitas e que está em conformidade, após começará 

a utilizar o sistema. 

 

1.11 ASPECTOS TECNOLÓGICOS DAS SOLUÇÕES INTEGRADAS  

As Soluções integradas podem ser compostas por módulos desde que atenda aos requisitos 

funcionais de funcionalidades e que estejam no mesmo ambiente tecnológico conforme descrição 

dos módulos/sistemas abaixo. Em qualquer dos casos os módulos/sistemas devem ser integrados 

entre si e trocarem informações conforme descritos ou que venham a ser solicitadas pela 
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Contratante para adequar, a qualquer tempo, os serviços ou exigências dos departamentos por 

força de legislação ou funcionalidade operacional de cada setor. Atender também as exigências da 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Priorizar preferencialmente, a manutenção dos bancos de dados atuais e suas respectivas 

integrações, de modo a não aumentar a quantidade de bancos de dados e também não gerar dados 

repetidos. 

 

2. COMPRAS, CONTROLE DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS E LICITAÇÕES 

 

2.1 COMPRAS E MATERIAIS  

Utilizar centros de custo na distribuição de matérias, para apropriação e controle do consumo; 

Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de 

materiais para os centros de custos (nos níveis superiores e nos níveis mais baixos dentro da 

hierarquia), mantendo o controle sobre os totais requisitados, alertando sobre eventuais estouros 

de cotas; 

Possuir controle da localização física dos materiais no estoque; 

Permitir a geração de pedidos de compras; 

Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo próprio usuário, 

permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do 

documento; 

Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de 

requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 

Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado pelo próprio usuário, 

permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do 

documento; 

Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 

Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais; 

Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 

almoxarifados; 

Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais; 

Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à movimentação 

do estoque para cada material, de forma analítica; 

Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações 

durante a sua realização; 

Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; 

Possuir integração com o sistema de administração de frotas efetuando entradas automáticas nos 

estoques desse setor; 

Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a inclusão do item 

patrimonial naquele sistema; 

Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata; 

Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis; 

Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada; 

Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de centros de custos, locais 

físicos e de classificação de materiais; 

Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; 

Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados centros de custos; 

Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja parametrizado pelo 

próprio usuário, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem impressos, bem como a sua 

disposição física dentro do documento. 

Permitir a movimentação por código de barras do próprio fornecedor 
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2.2 LICITAÇÕES 

Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de 

compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo; 

Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, 

registrando a habilitação, proposta comercial, anulação, adjudicação e emitindo o mapa 

comparativo de preços; 

Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, 

informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 

Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 

Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU; 

Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto; 

Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos 

pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético 

para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação; 

Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização de 

compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de 

contratos; 

Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e 

a respectiva reserva de saldo; 

Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o 

fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, 

bem registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de 

inabilitação; 

Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da 

etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento 

dentro dos respectivos documentos e etiquetas; 

Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço; 

Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução de 

serviços, autorização de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações e pareceres 

possam ser formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes bem sua disposição 

dentro do documento; 

Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares; 

Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do empenho 

no sistema contábil; 

Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a 

evitar a redundância e a discrepância de informações. 

Anexação de Documentos 

Registro de Preços 

Conter o registro de preços conforme Decreto n. 2.743/1998, a saber: 

Registrar e emite as requisições de compras e serviços para registro de preços, podendo ser por 

grupo de materiais ou materiais específicos; 

Agrupar as requisições do registro de preços, objetivando compras com melhores preços e 

condições de pagamentos; 

Conter Classificação/definição das melhores propostas; 

Permitir julgamento das propostas por menor preço, menor acréscimo ou maior decréscimo; 

Registrar e emite atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores; 

Conter base de preços registrados; 

Registrar e emite solicitações de entregas ao fornecedor, mediante a necessidade demandada; 

Inclusão de reversa orçamentária filtrando dotações de acordo com elementos/subelementos de 

despesa disponíveis para os itens do catálogo de materiais; 

Conter reajustes de preços; 
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Conter acompanhamento das compras de registro de preços; 

Conter acompanhamento das compras mediante as necessidades registradas; 

Registrar e emite pedidos de fornecimento de material e serviços aos fornecedores, mediante 

solicitação de entrega; 

Pregão 

Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens; 

Permitir registro da diferença entre lances, colocando sugestão de lance para fornecedores em tela 

de acompanhamento; 

Permitir o registro sintético de fornecedores que participarão no pregão, com indicação de micro 

empresas e empresas de pequeno porte para aplicação da Lei Complementar 123/2006; 

Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens; 

Disponibilizar dados para preenchimento de propostas iniciais pelos fornecedores em meio 

eletrônico para importação no início da sessão agilizando a classificação dos fornecedores para 

participação na fase de lances; 

Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais 

participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão; 

Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor; 

Permitir a suspensão de item/lote para efetivar diligências, permitindo o progresso do pregão para 

os demais itens/lotes; 

Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de interface atualizada 

automaticamente de acordo com a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes 

uma visão global do andamento do pregão; 

Permitir o desmembramento dos lotes a fim de informar as propostas de cada item contido no seu 

respectivo lote; 

Permitir geração de lance de negociação registrando tentativa de negociação do pregoeiro; 

Emite ata de julgamento de preços por fornecedor, contendo: nome e itens vencidos com seus 

respectivos preços; 

Emitir planilha de acompanhamento do pregão, contendo as propostas iniciais de cada fornecedor 

por item; 

Emitir relatório de economicidade do pregão, com base na diferença entre o menor valor proposto 

inicialmente com o valor homologado; 

Emitir mapa contendo todos os lances dos fornecedores por item; 

Emitir relatório de classificação de direito de preferência conforme Lei 123/2006 auxiliando 

pregoeiro em negociação final; 

Fornecer identificação do direito de preferência de acordo com a Lei 123/2006 para 

microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

2.3 ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS  

 

Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos; 

Gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de terceiros); 

Gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de terceiros; 

Permitir a classificação dos gastos dentro de um plano de contas. 

Permitir o lançamento automático de custos através de eventos geradores de custos, os quais 

devem poder ser criados pelo próprio usuário; 

Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral; 

Permitir apropriação de custos para o veículo ou equipamento, permitindo inclusive apropriá-los 

a nível de conjunto mecânico; 

Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos; 

Manter histórico da utilização e movimentação dos agregados; 

Manter controle efetivo e independente da vida útil dos agregados; 
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Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios; 

Programar, emitir e controlar a execução de ordens de serviços a serem efetuados nos veículos, 

máquinas, equipamentos e agregados, permitindo registrar as datas de abertura e fechamento, 

serviços realizados e despesas decorrentes; 

Permitir registrar serviços executados por veículo, agregado, conjunto mecânico e por fornecedor; 

Programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção 

preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados permitindo gerar 

as respectivas ordens de serviço a partir desses planos; 

Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo 

de utilização e distância percorrida; 

Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas; 

Manter controle efetivo sobre os seguros privados e garantias incidentes diretamente sobre os 

veículos e seus agregados; 

Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo; 

Manter total integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados 

relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. 

Alterações efetuadas no cadastro patrimonial deverão refletir imediatamente nos dados do 

veículo; 

Manter cálculo exato e efetivo do consumo de combustível por veículo, calculando o consumo 

médio, custo médio por unidade de utilização. 

Possuir análises comparativas de consumo por tipo de veículo / equipamento, por tipo de 

combustível, entre outras; 

Permitir o agendamento e controle das obrigações dos veículos como IPVA, seguro obrigatório e 

licenciamento; 

Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, equipamentos e agregados, como 

multas, acidentes, etc., registrando datas e valores envolvidos; 

Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e Horímetros). 

Permite cadastro e controle de veículo bi-combustível. 

Permite o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota 

Possibilita o cadastramento de adaptações em veículos como ambulâncias e escolares 

Permite a anexação de documentos e imagens as ocorrências dos veículos 

 

2.4 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  

 

Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros 

órgãos da administração pública e também os alugados pela entidade inclusive com 

armazenamento das respectivas fotos em banco de dados; 

Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, dação de 

pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens 

da entidade, bem como o respectivo impacto na contabilidade. 

Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas 

constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; 

Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item. 

Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados 

como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento; 

Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 

Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial, depreciação, 

amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade 

com a NBCASP (integração com setor contábil); 

Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações 

e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem 
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como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de 

cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos 

demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP; 

Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o registro do seu resultado, independente deste ser 

uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor Recuperável; 

Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, 

furto/roubo, entre outros; 

Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou 

destinação de bens durante a sua realização; 

Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário; 

Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro 

setor, durante o inventário; 

Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 

Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 

Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio usuário, 

permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses 

campos dentro do corpo do documento; 

Emitir nota de transferência de bens; 

Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, 

permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses 

campos dentro do corpo do documento; 

Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 

Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, 

permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses 

campos dentro do corpo da etiqueta; 

Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante; 

Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens; 

Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código 

interno como pela placa de identificação; 

Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do controle dos 

bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do valor bruto contábil 

(valor de aquisição mais os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares); do 

valor líquido contábil (valor bruto contábil deduzido as depreciações/amortizações/exaustões) no 

período e acumuladas no início e no final do período; 

Atender à Lei de Acesso à Informação (Transparência), no que for correspondente aos dados de 

Patrimônio.  

Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas em conformidade 

com os Tribunais de Contas; 

 

3. ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

3.1 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Deverá atender ao Comunicado SDG 46/2012 em relação aos atributos definidos pelo PCASP 

(Plano de Contas Aplicado ao Setor Público). 

Planejamento Plurianual 

Permitir o cadastramento de vários quadriênios, possibilitando a flexibilidade de ser informado 

quais os anos que compõem o quadriênio ou informar o ano inicial e final do período; 

Possibilitar o armazenamento dos vários produtos resultantes do Plano Plurianual; 

Manter um cadastro de programas de governo identificando os de duração continuada e os 

duração limitada no tempo; 
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Permitir agregar programas de governo de acordo com seus objetivos comuns; 

Armazenar descrição detalhada dos objetivos para cada ação governamental (projetos/atividades 

e operações especiais), vinculando o produto resultante de sua execução; 

Permitir o desdobramento das ações, criando um nível mais analítico para o planejamento; 

Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias econômicas de acordo com a legislação 

vigente (Portarias atualizadas da STN); 

Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento 

dos programas e ações do Plano Plurianual; 

Possibilitar a utilização de no mínimo três níveis para a composição da estrutura institucional, bem 

como parametrização das máscaras; 

Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os itens do Plano 

Plurianual; 

Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de 

financiamento (receitas) da administração direta e indireta do ente; 

Integrar os programas com suas respectivas ações de governo, bem como o enquadramento nas 

funções e subfunções de governo, conforme a Portaria 42/99 MOG e as respectivas unidades 

responsáveis pela sua realização; 

Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avalição dos programas; 

Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de governo 

e suas respectivas ações; 

Permitir a vinculação de um mesmo programa em vários órgãos e unidades de governo; 

Possibilitar a vinculação de uma mesma ação de governo para vários programas governamentais; 

Emitir relatório que agrupe os programas governamentais de acordo com seus objetivos comuns; 

Emitir relatórios que identifique e classifique os programas de governo; 

Emitir relatórios que identifique e classifique as ações governamentais; 

Emitir relatório que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações 

Emitir relatório que demonstre as fontes de financiamento da administração direta e indireta. 

Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de 

planejamento como Órgão, Unidade, Programa, Ação, Subação, Categoria econômica, fonte de 

recursos, etc. 

Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento. 

Deve emitir relatórios comparativos da Receita e Despesa entre Previsto e Realizado 

Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência do PPA, registrando estas 

alterações sem afetar os dados originais (armazenar os históricos). 

Permitir emitir relatórios das Metas das ações do programa de governo agrupando as informações 

por qualquer nível de codificação da despesa (função, subfunção, programa, ação, categoria 

econômica e fonte de recursos) 

Permitir elaborar o PPA utilizando informações do PPA anterior. 

Permitir elaborar e gerenciar várias alterações legais do PPA simultaneamente, controlando cada 

uma delas juntamente com a sua respectiva situação (elaboração, tramitação, inclusão de emendas, 

aprovada, arquivada, etc) e mantendo histórico das operações. 

Permitir que uma alteração legal do PPA tenha sua movimentação refletida automaticamente na 

LDO do ano em questão. 

Possibilitar a geração automática de informação ao sistema WEB para atendimento das Leis de 

Transparência e Acesso. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Permitir o cadastramento de metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas 

de capital para o exercício financeiro subseqüente, para a elaboração da lei orçamentária anual; 

Deve emitir demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 

que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores; 
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Deve demonstrar a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 

destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

Emitir demonstrativo da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência social dos 

servidores públicos; 

Deve emitir demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; 

Deve emitir o Anexo de Riscos Fiscais e Providências, que deverá ser apresentado na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, conforme determinado pela Portaria da STN que trata o Manual 

Demonstrativos Fiscais. 

Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de 

planejamento como Órgão, Unidade, Programa, Ação, Funcional Programática, etc. 

Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento. 

Deve emitir relatórios comparativos da Receita e Despesa entre Previsto e Realizado 

Permitir elaborar e gerenciar várias alterações legais da LDO simultaneamente, controlando cada 

uma delas juntamente com a sua respectiva situação (elaboração, tramitação, inclusão de emendas, 

aprovada, arquivada, etc) e mantendo histórico das operações 

Permitir emitir relatórios das Metas das ações do programa de governo agrupando as informações 

por qualquer nível de codificação da despesa (função, subfunção, programa, ação, categoria 

econômica e fonte de recursos) 

Permitir elaborar a LDO utilizando informações da LDO anterior ou do PPA em vigência. 

Permitir que uma alteração legal do PPA tenha sua movimentação refletida automaticamente na 

LDO do ano em questão. 

Possibilitar a geração automática de informação ao sistema WEB para atendimento das Leis de 

Transparência e Acesso. 

Lei Orçamentária Anual 

Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em execução e 

permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada; 

Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em 

caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações conforme 

dispuser a legislação municipal; 

Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de 

percentuais ou índices; 

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo 

ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional; 

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa, da 

tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da tabela de Fontes de Recursos 

especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações, em especial a portaria 42 de 14/04/99 

do Ministério do Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial 163 de 04/05/2001 e Portaria STN 

300, de 27/06/2002; 

Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da administração 

indireta para consolidação da proposta orçamentária do município, observando o disposto no 

artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e 

resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas; 

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta) 

conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração 

direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 

(LRF); 

Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da 

evolução da execução do orçamento; 
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Permitir a utilização de cotas de despesas, podendo ser no nível de unidade orçamentária ou 

dotação ou vínculo, limitadas às estimativas de receitas; 

Permitir o controle de metas de arrecadação das receitas, podendo ser em qualquer nível da 

categoria econômica. 

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por Programa de Governo, 

destacando Ações Governamentais por Programa de Governo. Listar para estas Ações 

Governamentais os seus respectivos valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas. 

Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta) conforme 

exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei 

Complementar 101/2000 (LRF); 

Permitir o controle de gastos de cada secretaria da Entidade através de uma programação 

financeira, repassando recursos a cada uma delas: mensal, bimestral ou trimestral; 

Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de 

planejamento como Órgão, Unidade, Programa, Ação, Subação, Categoria econômica, fonte de 

recursos, etc. 

Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA). 

Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram , excluem ou incluem os itens na LOA; 

Permitir elaborar a LOA utilizando informações do PPA em vigência. 

Permitir emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para cálculos da 

educação, saúde, pessoal, inativo e pensionistas do RPPS. 

Possibilitar a geração automática de informação ao sistema WEB para atendimento das Leis de 

Transparência e Acesso. 

Contabilidade 

Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira para 

órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional; 

Usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento, ou 

documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de receitas e despesas e a 

Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos; 

Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação 

parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total; 

Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em 

restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados; 

Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, 

atualizando e mantendo a consistência dos saldos; 

Permitir lançamentos automáticos provenientes dos sistemas de arrecadação, gestão de pessoal e 

licitações e contratos; 

Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento 

do exercício; 

Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao 

processo licitatório, fonte de recursos e número da obra; 

Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas 

dobradas; 

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do 

Plano de Contas utilizado; 

Permitir utilizar tabela que defina igualdades contábeis entre contas ou grupos de contas, para 

auxiliar na apuração de impropriedades contábeis; 

Disponibilizar ao usuário rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos, e de 

seus roteiros contábeis; 

Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do 

resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados; 
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Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 

Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis; 

Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem; 

Permitir a incorporação Patrimonial na emissão ou liquidação do empenho; 

Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar quantos 

centros de custos sejam necessários por empenho/liquidação; 

Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento; 

Permitir a contabilização de retenções na emissão ou liquidação do empenho; 

Permitir a utilização de Subempenho para empenhos globais ou estimativos; 

Permitir a montagem das contas a pagar de forma automática e não automática (na emissão ou 

liquidação do empenho); 

Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de 

gastos da entidade; 

Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento/anulação e baixa através 

da emissão do empenho; 

Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade; 

Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso; 

Permitir controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e 

Contribuições). 

Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/96; 

Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEF, conforme Lei 9394/96; 

Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 9394/96 

(LDB), que demonstre as receitas que compõem a base de cálculo, o percentual de vinculação, o 

valor arrecadado no período e o valor do repasse; 

Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF com vistas a atender aos artigos 

52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) 

e artigo 72 (Despesas com serviços de terceiros), observadas as portarias 632 e 633 da Secretaria do 

Tesouro Nacional, de 30/08/2006 e a Lei 9.755/98; 

Emitir o Relatório de Gastos com a Saúde, conforme Emenda Constitucional 29 e Lei 

Complementar 141/12;  

Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração 

direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e suas atualizações:  

Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;  

Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as 

Categorias econômicas;  

Anexo 6 – Programa de Trabalho;  

Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades 

(adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão);  

Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo 

com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão);  

Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 

42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão).  

Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 9394/96 

(LDB), que demonstre as receitas que compõem a base de cálculo, o percentual de vinculação, o 

valor arrecadado no período e o valor do repasse;  

Emitir relatórios conforme Resolução do Senado Federal 78/98 com a Síntese da Execução 

Orçamentária, compreendendo os Anexos 16 e 17 da Lei 4320/64 e suas atualizações:  

Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna;  

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.  
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Emitir o Relatório de Gastos com a Saúde, conforme Emenda Constitucional 29 e Lei 

Complementar 141/12;  

Emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4320/64, atendendo ao inciso III do 

Artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF):  

Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;  

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;  

Anexo 12 – Balanço Orçamentário;  

Anexo 13 – Balanço Financeiro;  

Anexo 14 – Balanço Patrimonial;  

Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ajustado também às exigências do Artigo 

53, parágrafo 1, inciso III da Lei complementar 101/2000 (LRF).  

Gerar arquivos para prestação de contas;  

Gerar arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do 

AUDESP;  

Atendimento da Legislação atual e alterações pertinentes à área contábil, no âmbito Municipal, 

Estadual e Federal.  

Possibilitar a geração automática de informação ao sistema WEB para atendimento das Leis de 

Transparência e Acesso.  

Atendimento à Responsabilidade Fiscal  

Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF com vistas a atender aos artigos 

52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) 

e artigo 72 (Despesas com serviços de terceiros), observadas as portarias 632 e 633 da Secretaria do 

Tesouro Nacional, de 30/08/2006 e a Lei 9.755/98;  

Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 9394/96 

(LDB), que demonstre as receitas que compõem a base de cálculo, o percentual de vinculação, o 

valor arrecadado no período e o valor do repasse; 

Disponibilizar as exigências da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. 

 

3.2 TESOURARIA 

 

Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática 

de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas; 

Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias; 

Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar 

o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; 

Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária; 

Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um 

período determinado; 

Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento 

bancário; 

Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a 

baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria; 

Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos 

pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 

Permitir a autenticação eletrônica de documentos; 

Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque; 

Possuir controle de talonário de cheques; 

Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior; 

Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos 

empenhos ou não; 

Permitir a emissão de Ordem de Pagamento; 
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Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um 

mesmo fornecedor. 

*Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em 

‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. 

Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa 

orçamentária. 

Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos 

empenhos que originaram a despesa orçamentária. 

Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta. 

Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser 

parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar 

necessário. 

Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade 

gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. 

Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, 

extra-orçamentários e de restos a pagar. 

Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: período, 

unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho 

(orçamentário, extra-orçamentário ou restos a pagar). 

Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: 

• Unidade gestora; 

• Data de emissão; 

• Funcional programática; 

• Fonte de recursos; 

• Credor, com seu respectivo documento; 

• Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; 

• Número do processo de compra; 

• Número do convênio; 

• Número do contrato; 

• Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários) 

• Histórico do empenho; 

• Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; 

Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, liquidado, pago e 

anulado.  

Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.  

Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de forma 

consolidada.  

Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais 

por Órgão, Unidade, 3º Nível, Categoria Econômica e Credores.  

Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por 

Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Credores.  

Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por 

Programa de Governo, Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores.  

Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo 

da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Categoria Econômica e 

Credores.  

Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por 

Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e 

Credores.  
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Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por 

Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria Econômica e Credores.  

Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por 

Esfera, Categoria Econômica e Credores.  

Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores 

individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e 

Detalhamento.  

Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais 

e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento.  

Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão Inicial, Previsão das 

Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação 

Líquida.  

Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação 

Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago.  

Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no 

dia, no mês e no período selecionado.  

Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no 

período selecionado.  

Data da última atualização dos dados efetuada.  

Itens obrigatórios que o sistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo 

real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações:  

Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes, e demais 

alterações. Permitindo a seleção por finalidade, fornecedor, valor e período.  

Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo selecioná-los pela 

modalidade, finalidade, objeto e expedição.  

Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos a entidade administrativa, 

identificando seus contratos e itens fornecidos  

Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo 

selecioná-los produtos e períodos.  

Itens obrigatórios que o sistema de Folha de Pagamento deve fornecer ao sistema de Informações 

em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações:  

Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei.  

Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor, 

Cargo e Servidor.  

Itens obrigatórios que o sistema de Arrecadação deve fornecer ao sistema de Informações em 

‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações:  

Valores Arrecadados, em níveis de visão por Período, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus 

valores. 

Valores Lançados, Período, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus valores.  

Valores Deduzidos, em níveis de visão por Período, Tipo de Tributo, Descrição do Tributo e seus 

valores.  

Disponibilizar todos os relatórios exigidos na Lei 9.755/98, observadas a Instrução Normativa 28/99 

e a Portaria Nº 275, ambas do TCU;  

Permitir a publicação dos relatórios solicitados na Lei Complementar 101/2000 (LRF), observadas 

a portaria 577 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15/10/2008;  

Permitir a publicação dos relatórios exigidos pelo TCE para prestação de contas da LRF;  

Permitir a publicação dos relatórios de compras e os contratos e seus aditivos; 

 

4. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

4.1 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO 
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Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao estabelecido pelo Código 

Tributário Municipal, bem como por qualquer outro conjunto de leis ou normativas em vigor, de 

qualquer nível, que estejam no contexto de atuação da solução;  

Permitir a formatação e/ou personalização do layout de todos os documentos oficiais, gerados pelo 

sistema, tais como: guias de recolhimento, certidões, notificações de lançamento, comprovantes de 

quitação, documentos integrantes do Processo Tributário Administrativo (PTA), Alvarás, Taxas de 

Localização e Licença, permitindo minimamente a seleção de campos integrantes, a sua disposição 

dentro dos documentos e os objetos que integrarão o layout padrão;  

Permitir a emissão em segunda via de todos os documentos oficiais;  

Permitir o controle do número de via emitida, de todos os documentos oficiais;  

Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras legais, integralmente 

relacionadas à tabela de zonas cadastrais imobiliárias do município;  

Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o controle de 

mudanças de moeda;  

Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos controlados pelo sistema, de 

forma parametrizada;  

Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e individualizados, dos valores 

inerentes à obrigação principal e acréscimos legais, com destaque para cada item, aplicável a 

quaisquer tributos e/ou receitas derivadas;  

Gerenciar o calendário de dias úteis por exercício;  

Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercício;  

Permitir a emissão de documentos oficiais, comprovantes de quitação de débitos de qualquer 

natureza;  

Permitir a emissão do edital de convocação para ciência de Notificação de Lançamento;  

Permitir que a emissão do documento de Notificação do Lançamento seja feita em conjunto com a 

Guia de Recolhimento dos Tributos, em um único documento, quando em cota única;  

Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos controlados pelo sistema;  

Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, reduções de alíquota e de bases 

de cálculo, para qualquer tributo e/ou receitas derivadas, possibilitando a emissão do relatório de 

conformidade;  

Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliária e imobiliária, tais como: ativos, inativos, 

baixados, dentre outras situações;  

Gerenciar as operações de estornos, cancelamentos, pagamentos, extinção, exclusão, 

parcelamentos, isenções, suspensões do crédito tributário e lançamentos de qualquer natureza; 

Permitir a emissão das Guias de Recolhimento com incorporação de códigos de barra, padrão 

CNAB/FEBRABAN, para recebimento das mesmas pelas instituições financeiras arrecadadoras, 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional;  

Gerenciar a devolução de correspondências, em função da não localização do 

contribuinte/destinatário;  

Permitir a cobrança de tributos e/ou receitas derivadas, através de débito automático em conta 

corrente, no domicílio bancário autorizado pelo contribuinte;  

Gerenciar o recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas e classificar os dados da arrecadação, 

através da leitura de arquivos de dados em formato digital com layout pré-determinado, 

disponível a Licitante Vencedora;  

Gerenciar os arquivos digitais de troca de dados com as instituições financeiras arrecadadoras 

conveniadas, permitindo o emprego de mecanismos de criptografia que impossibilite a edição dos 

mesmos;  

Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas instituições financeiras arrecadadoras e 

repassados ao Tesouro Municipal, acusando minimamente, discrepâncias nos valores devidos e 

prazos de repasse;  
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Possuir rotina para conciliação manual dos documentos da arrecadação, a ser empregada nas 

situações em que não seja possível a conciliação automática dos mesmos através do sistema;  

Possuir rotina que permita a integração mediante exportação de dados, para o sistema 

contábil/financeiro do município, através de arquivos em formato digital com layout 

parametrizável, gerando automaticamente os lançamentos contábeis da receita arrecadada e 

classificada, sem que haja a necessidade de redigitação;  

Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos os lançamentos efetuados, 

com os respectivos valores, datas de vencimento e pagamento, mesmo aqueles advindos de 

exercícios anteriores, informando em que fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou 

em dívida ativa), permitindo a consulta parametrizada de extratos da posição financeira, 

destacando os acréscimos legais dos valores principais;  

Nos extratos de posição financeira do contribuinte, que seja proprietário de mais de um imóvel, 

assegurar que também sejam listados os lançamentos e pagamentos relativos a cada imóvel de sua 

propriedade;  

Permitir o parcelamento, reparcelamento e desparcelamento de débitos de qualquer natureza, 

inclusive os inscritos em dívida ativa e não executados, com a criação de regras parametrizáveis 

aplicadas no controle destas operações, possibilitando a emissão de guias de recolhimento e dos 

termos de parcelamento, realizando a gestão integral da carteira;  

Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de negativa, sobre os 

tributos controlados pelo sistema;  

Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou indevidamente;  

Gerenciar os campos variáveis e links para objetos externos ao sistema, que serão executados pelos 

aplicativos a eles associados, que comporão os cadastros mobiliários e imobiliários, permitindo 

minimamente a definição de parâmetros para consistência e integridade do conteúdo dos campos;  

Gerenciar a destinação das guias de recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas para o 

domicílio do representante autorizado;  

Permitir que o usuário personalize o roteiro de atendimento ao cidadão, de forma a aperfeiçoar a 

execução das operações inerentes ao fluxo de um determinado atendimento, evitando que o 

mesmo execute de forma aleatória, as opções disponíveis nos menus da aplicação que 

correspondam às operações inerentes ao atendimento em específico.  

Possuir recurso que permita em nível dos tipos de cadastro imobiliário e mobiliário registrados no 

sistema, promover a alteração programada dos valores constantes dos atributos que compõem os 

referidos cadastros, utilizando filtros para seleção;  

Gerenciar a situação cadastral do imóvel, permitindo a emissão de relatório de conformidade;  

Gerenciar operações de englobamento e/ou parcelamento do solo;  

Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do IPTU, prevendo a 

possibilidade de, na emissão da guia de recolhimento, incluir valores de outros tributos; 

Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas a todo o município ou a 

uma região territorial específica;  

Gerenciar tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do IPTU, em conformidade 

com a planta de valores do município;  

Possuir rotina de cálculo parametrizável para cobrança de Contribuição de Melhoria, baseada em 

rateio de custo  

Permitir a emissão do edital de convocação para ciência da cobrança de Contribuição de Melhoria;  

Permitir a emissão da certidão de valor venal do imóvel;  

Atender integralmente ao estatuído na resolução IBGE/CONCLA Nº 01 de 25/06/1998 atualizada 

pela resolução CONCLA Nº 07 de 16/12/2002 que prevê o detalhamento do CNAE (Código de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas);  

Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a 

atividade principal e as secundárias.  
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Permitir identificar a partir das consultas financeiras e inclusive no momento do cadastramento 

dos integrantes do quadro societário da empresa, a existência de débitos anteriores, relacionados 

aos sócios, inter-relacionando a situação societária das empresas estabelecidas no município, bem 

como a situação dos débitos referentes aos sócios, enquanto pessoas físicas;  

Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas por código, grupos, 

parâmetros para cálculo e lançamento dos tributos em cada atividade econômica;  

Gerenciar o contador responsável por uma empresa;  

Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadramentos de microempresas e empresas 

de pequeno porte;  

Gerenciar as tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do ISSQN;  

Permitir o cálculo automático do ISSQN fixo, levando em conta períodos proporcionais e tabelas 

com faixas de valores por atividades ou grupo de atividades de qualquer natureza, prevendo 

também descontos parametrizáveis;  

Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do imposto conforme 

seja fixo ou variável;  

Permitir, que a partir da identificação do contribuinte, do fornecimento da base de cálculo e do 

período de apuração, seja emitido em documento único, a declaração de conformidade com as 

informações prestadas e a guia de recolhimento do ISSQN variável;  

Permitir a emissão de alvarás, bem como a gestão de sua vigência;  

Permitir o controle do ISSQN complementar;  

Gerenciar o processo de autorização para utilização de documentos fiscais;  

Possibilitar que na execução da operação de transferência de propriedade do imóvel e na geração 

da guia de recolhimento do ITBI, seja informada a existência de débito do imóvel, inclusive aqueles 

inscritos em dívida ativa ou em execução fiscal;  

Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas;  

Gerenciar a averbação/transferência de imóveis;  

Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de recolhimento, referentes a taxas de poder 

de polícia e serviço;  

Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de qualquer taxa 

controlada pelo sistema;  

Permitir a emissão do livro de dívida ativa, contendo os documentos que correspondam aos termos 

de abertura, encerramento e fundamentação legal;  

Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em dívida ativa dos tributos e/ou receitas 

derivadas vencidas e não pagas registradas na conta corrente fiscal;  

Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou não após a inscrição 

em dívida ativa; 

Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos débitos do contribuinte em 

dívida ativa e da certidão de dívida ativa do contribuinte, que comporá o processo de ajuizamento;  

Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para ajuizamento dos débitos de 

contribuinte inscritos em dívida ativa;  

Gerenciar as operações referentes aos trâmites dos processos de ajuizamento de débitos, 

permitindo a vinculação da certidão de petição a um procurador responsável, registrado no 

cadastro de procuradores;  

Possuir rotina que permita a integração com o sistema de procuradoria do município, mediante a 

importação/exportação de dados, através de arquivos em formato digital com layout 

parametrizável, que possibilite à exportação dos dados pertinentes a emissão da petição para 

ajuizamento e ao acompanhamento do trâmite jurídico e a importação dos dados necessários à 

identificação dos ajuizamentos, sem que haja a necessidade de redigitação em ambas as operações;  

Permitir a elaboração e a execução de programação de cobrança de forma parametrizada, a partir 

das informações recebidas da conta corrente fiscal, sendo possível programar a emissão das 

notificações ou avisos de cobrança e guias de recolhimento, considerando minimamente os 
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seguintes parâmetros: o montante dos valores e a situação do débito, os períodos de vencimento e 

a região de localização;  

Demonstrativo analítico dos valores calculados para lançamento dos débitos;  

Demonstrativo analítico de valores de débitos lançados;  

Demonstrativo analítico de débitos vencidos e a vencer;  

Demonstrativo analítico de débitos por contribuinte detalhado por tributo num determinado 

período;  

Demonstrativo sintético de débitos por tipo de cadastro, dívida e tributo;  

Demonstrativo analítico de débitos prescritos e a prescrever;  

Demonstrativo analítico de previsão da receita;  

Demonstrativo analítico de cadastro sem lançamentos de débito;  

Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores por atividade;  

Demonstrativo analítico de isenção de débitos;  

Planta de Valores;  

Demonstrativo analítico e sintético de pagamentos, cancelamentos, estornos e reabilitações de 

débitos num determinado período;  

Demonstrativo analítico de pagamentos por empresa;  

Demonstrativo sintético do quantitativo e valor das guias de recolhimento emitidas por tributo 

num determinado período;  

Demonstrativo sintético do quantitativo de certidões por tipo emitidas num determinado período;  

Demonstrativos analíticos de movimento econômico;  

Demonstrativos analíticos de valores e datas de vencimento que foram alterados no sistema;  

Demonstrativos analíticos de operações de parcelamentos e reparcelamentos num determinado 

período;  

Demonstrativo sintético de resumo da arrecadação por período e tipo de tributo;  

Demonstrativo analítico e sintético da arrecadação, por instituição financeira arrecadadora, por 

atividade, por região, por unidade cadastral e contribuinte único, num determinado período;  

Demonstrativo analítico da discrepância entre os valores arrecadados e os valores lançados;  

Demonstrativo analítico das notificações devolvidas pela não localização do 

contribuinte/destinatário;  

Demonstrativo analítico e sintético da situação das notificações emitidas;  

Demonstrativo analítico de retenções de imposto na fonte por empresa;  

Demonstrativo sintético por atividade e exercício;  

Demonstrativo analítico e sintético dos maiores pagadores por atividade;  

Demonstrativo sintético das parcelas arrecadadas por tributo e mês num determinado exercício;  

Demonstrativo sintético dos valores lançados, arrecadados e débitos por dívida e tributo num 

determinado exercício e região;  

Demonstrativo sintético de débitos por situação do débito e mês num determinado exercício e 

região;  

Demonstrativo sintético de faixa de valores arrecadados num determinado exercício; 

Demonstrativo analítico das guias de recolhimento por situação num determinado período;  

Dados cadastrais dos transmitentes e adquirentes;  

Demonstrativo analítico dos débitos inscritos e/ou ajuizados por livro de inscrição.  

Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de geração de etiquetas 

sejam parametrizadas e esteja vinculado aos atributos que compõem os cadastros mobiliários e 

imobiliários, bem como a geração das mesmas, poder estar vinculada às rotinas de notificação de 

cobrança e lançamentos de débitos.  

Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de geração de malas 

diretas sejam parametrizadas e esteja vinculada aos atributos que compõem os cadastros 

mobiliário e imobiliário.  
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Possibilitar o intercâmbio on line de dados, com as bases de dados controladas pelo sistema de 

Arrecadação, utilizado internamente pela prefeitura;  

Prover sigilo absoluto quanto às informações pessoais de cada cidadão/contribuinte cadastrado no 

sistema, permitindo que somente o próprio cidadão/contribuinte tenha acesso aos seus próprios 

dados;  

Permitir que o cidadão/contribuinte realize consultas detalhadas sobre os seus próprios débitos e 

pagamentos, mesmo aqueles gerados em exercícios anteriores, informando minimamente em que 

fase da cobrança de cada débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa), permitindo a 

consulta ou emissão de extratos da posição financeira;  

Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de negativa;  

Permitir que as certidões e documentos de apresentação obrigatórios, emitidas pela aplicação, 

possam ter sua autenticidade validada, através de mecanismo seguro;  

Permitir a emissão de segunda via de guias de recolhimento de IPTU e ISSQN, inclusive de débitos 

já parcelados anteriormente nos procedimentos formais de atendimento;  

Permitir a utilização e controle do cadastro de cemitério e cadastro rural. 

 

4.2 ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO CONTRIBUINTE 

 

Permitir que o contribuinte visualize seus débitos em aberto ou pagos, e, quando exigíveis e 

vencidos devem ser mostrados já com valor atualizado.  

Permitir ao contribuinte emitir as guias de recolhimento com valores atualizados e com código de 

barras de todos os débitos para com o fisco municipal.  

Permitir que o contribuinte emita o carnê de qualquer tributo incluindo as cotas únicas, apenas do 

exercício que estiver em cobrança.  

Permitir que seja impresso a imagem que atesta que o contribuinte está em dia com a taxa de licença 

e localização, isso mediante a consulta do pagamento integral da taxa.  

Permitir que o contribuinte obtenha a consulta impressa da sua conta corrente com o município. 

Essa impressão deve ser personalizada, contando minimamente com cabeçalho formatado e brasão 

do município.  

Permitir que seja realizada a solicitação de impressão de documentos fiscais. A solicitação recebida 

pelo fiscal responsável pode ser deferida (autorizada) ou denegada. Em ambos os casos o 

solicitante e o contador são notificados. No caso de autorização a gráfica também é avisada, bem 

como deverá haver funcionalidade específica para que seja realizada as consultas de impressões 

por gráfica, com acesso restrito a própria.  

Permitir que o contribuinte visualize dados do seu cadastro no município, um espelho dos 

cadastros.  

Permitir que o contribuinte solicite via internet o acesso ao sistema. O município poderá optar em 

liberar o acesso direto, sem intervenção do município, ou poderá optar em homologar (autorizar) 

essa solicitação.  

Os documentos impressos pelo sistema devem ser exatamente os mesmos impressos no sistema 

de administração de receitas, devendo inclusive utilizar a mesma formatação, evitando retrabalho 

ao município.  

O sistema deve ter funcionalidade que apresente aos usuários do sistema as perguntas freqüentes.  

O sistema deve ter funcionalidade de Ajuda, diferenciando o conteúdo da área de acesso geral, 

área sem senha, da área restrita por senha.  

O sistema deve disponibilizar um menu de acesso rápido, sendo possível ao município optar por 

disponibilizar, ou não, serviços nesse menu, tais como: emissão de certidões, emissão de 

comprovante de quitação da taxa de licença, emissão do carnê de tributos.  

As certidões emitidas devem ser passíveis de conferência quanto a sua autenticidade, isso deve se 

dar por meio de consulta em um menu de acesso rápido, devendo o usuário informar 

minimamente, número da certidão, ano da certidão e código de autenticidade.  
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Deve ser possível ao município configurar mensagens fixas aos usuários, distinguindo as 

mensagens da área de acesso geral, área sem senha, da área restrita por senha.  

O sistema deve contar com dispositivo de segurança para evitar que outros softwares tentem fazer 

requisições ao site. Esse sistema pode ser o uso de uma imagem que deverá obrigatoriamente ser 

alterada a cada tentativa de login.  

O sistema deve contar com área para que o município inclua no mínimo 3 (três) ícones que servirão 

de hiperlinks para sites que o município julgar importantes. Tanto os ícones, como o caminho para 

onde serão direcionados, devem ser configuráveis pelo município, em ferramenta que permita a 

modificação de forma fácil.  

Permitir ao contribuinte acessar o sistema via dispositivo de tecnologia móvel (telefone celular), 

bem como possibilitar a utilização dos seguintes serviços:  

Solicitação acesso ao sistema;  

Consulta de débitos;  

Emissão de certidões;  

Autenticidade de certidões;  

Emissão de alvará de parede;  

Emissão de carnê;  

Emissão de espelho cadastral;  

Alteração cadastral;  

Solicitação e consulta de Autorização de Impressão de Documento Fiscal; 

 

4.3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  

 

A aplicação on-line deve rodar em protocolo de comunicação seguro, denominado de HTTPS 

O sistema deverá contar com duas formas de disponibilização: 

a) Solução on-line, disponibilizada no sítio da Prefeitura, na Internet; 

b) Solução Web Service, que permita a integração com os sistemas próprios dos contribuintes e/ou 

um aplicativo cliente, disponibilizado pela Prefeitura. 

Na versão On-line, a identificação e o acesso ao sistema se dará por identificação do CPF ou CNPJ, 

devendo esse ser informado juntamente com senha personalizada pelo usuário, cadastrada 

previamente e mecanismo de proteção do tipo Captchas utilizado para distinguir humanos e 

maquinas. 

Somente pessoas identificadas como emissores de NFS-e poderão efetuar login e ter acesso ao 

sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e. 

O sistema deve possuir também a opção para o envio de e-mails de forma automática, com o 

arquivo XML anexado, pois a Prefeitura possui o serviço de envio de e-mails em massa. 

O sistema deve contar com as seguintes funcionalidades: 

a) Geração de NFS-e (on-line) 

b) Recepção e Processamento de lote de RPS (on-line e WebService) 

c) Consulta de lote de RPS (on-line e WebService) 

d) Consulta de NFS-e por RPS (on-line e WebService) 

e) Consulta de NFS-e (on-line e WebService) 

f) Cancelamento de NFS-e (on-line e WebService) 

g) Substituição de NFS-e (on-line) 

h) Consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e (on-line) 

A funcionalidade de geração de NFS-e será disponibilizada apenas na solução on-line, e deverá 

exigir dos emissores exclusivamente o que não pode ser obtido pelo Cadastro Municipal do 

Contribuinte, evitando redundância ou redigitação de dados, exigindo não mais que os dados 

abaixo:  

Data do serviço  

Natureza da operação  
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Local da prestação de serviço  

Série do RPS  

Data do RPS  

Número do RPS  

Identificação do Tomador  

Identificação do intermediário  

Código de Identificação do Serviço da Lei Complementar à Constituição Federal 116/2003  

Valor Bruto do Serviço  

Matricula CEI da obra (quando necessário)  

Anotação de Responsabilidade Técnica (quando necessário)  

 

A funcionalidade de geração de NFS-e será disponibilizada apenas na solução on-line e deverá 

contar com facilitadores aos emissores tais como:  

Possibilitar a digitação de vários serviços, sem qualquer relação entre eles, desde que para a mesma 

data de serviço, mesmo tomador e intermediário e mesma natureza de operação, gerando ao final, 

tantas NFS-e quantas forem necessárias;  

Definir a alíquota do Simples Nacional automaticamente, sem a possibilidade de intervenção do 

usuário nessa seleção;  

Definir as regras de retenção na fonte para cada um dos serviços identificados, conforme 

determinação da legislação do município sem qualquer intervenção do emissor;  

 

Todas as notas, independente de qual aplicação ocorra sua geração, on-line ou webservices, deverão 

obrigatoriamente conter a identificação do tomador do serviço, e a do intermediário quando houver ou 

for necessário.  

Todas as notas, independente de qual aplicação ocorra sua geração, on-line ou webservices, deverão 

obrigatoriamente ser assinadas digitalmente por certificado ICP-Brasil.  

A solução on-line deverá contar com funcionalidade para recepção e processamento de lotes de RPS, 

devendo nessa funcionalidade ter comportamento idêntico ao Web Service de recepção e processamento 

de lotes de RPS, cumprindo as seguintes etapas:  

a) O contribuinte gera o arquivo com lote de RPS através da aplicação instalada em seu computador.  

b) Acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de RPS” no sítio da Secretaria da Fazenda.  

c) Envia o lote para processamento.  

d) A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida o lote e, caso as informações sejam válidas, grava-

as e gera o número de protocolo de recebimento.  

e) O Web Site retorna uma mensagem com o número do protocolo de recebimento.  

 

O lote recebido será processado posteriormente. (fonte: modelo conceitual ABRASF) 

A solução on-line deverá ter uma Consulta de Situação de Lotes de RPS, para utilizá-la o emissor 

de notas deverá estar logado na aplicação, e informará o número do lote. O sistema fará a 

verificação se esse lote é do emissor que está postando a requisição, se for, retornará o status do 

lote (Recebido aguardando processamento, processando, processado). 

A solução on-line deverá ter uma Consulta de NFS-e por RPS, essa será disponibilizada na área 

pública do site, não requerendo qualquer tipo de identificação para uso da mesma. O usuário 

selecionará a consulta onde será requerido: 

a) Número do RPS; 

b) Série do RPS; 

c) Tipo do RPS; 

d) CNPJ do Prestador; 

e) CPF ou CNPJ do Tomador 
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Se existirem dados que corresponda aos submetidos à pesquisa o sistema retornará a mensagem 

que a nota gerada foi a de número AAAANNNNNNNNNN, e questionará se deseja visualizar. 

Caso a resposta seja sim, deverá apresentar os dados da nota permitindo baixar o arquivo XML e 

ou em formato PDF um documento de apoio a NFS-e, propiciando a impressão da nota gerada. 

A solução on-line deverá ter uma Consulta de autenticidade de NFS-e, essa será disponibilizada 

na área pública do site, não requerendo qualquer tipo de identificação para uso da mesma. O 

usuário selecionará a consulta onde será requerido: 

a) Número da NFS-e; 

b) CNPJ do Prestador; 

c) Código verificador. 

 

Se existirem dados que correspondam aos submetidos à pesquisa o sistema retornará a mensagem 

que a nota existe e questionará se deseja visualizar. Caso a resposta seja sim, deverá gerar em 

formato PDF um documento de apoio a NFS-e, propiciando a visualização da nota gerada. 

A solução on-line deverá possuir funcionalidade que permita o cancelamento de uma NFS-e 

gerada. O sistema deverá observar configuração de prazo máximo para cancelamento. Para 

realizar o cancelamento o emissor da NFS-e deverá estar logado e bastará informar o número da 

NFS-e a ser cancelada. Fazendo as verificações que forem exigidas pelo município, se todas 

estiverem ok, deve solicitar a confirmação do cancelamento. 

A solução on-line deverá possuir funcionalidade que permita a substituição de uma NFS-e gerada. 

O sistema deverá observar configuração de prazo máximo para substituição. Para realizar a 

substituição o emissor da NFS-e deverá estar logado e bastará informar o número da NFS-e a ser 

substituída. Fazendo as verificações que forem exigidas pelo município, se todas estiverem ok, 

deve solicitar a confirmação da substituição, quando fará a geração de uma nova NFS-e com os 

mesmos dados da nota identificada adicionando na substituta o número da NFS-e substituída. 

A solução on-line deverá possuir Consulta de Serviços Autorizados a Emitir NFS-e na qual poderá 

será realizada pesquisa pela indicação do CNPJ do prestador, retornando uma mensagem 

indicando quais os serviços são executados pelo prestador. 

 

A solução WebService deverá conter os seguintes serviços: 

a) Recepção e Processamento lote de RPS 

b) Consulta de lote de RPS 

c) Consulta da situação do lote de RPS 

d) Consulta de NFS-e por RPS 

e) Consulta de NFS-e 

f) Cancelamento de NFS-e 

 

4.4 DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DO ISSQN  

 

Deverá substituir o processo manual de escrita fiscal. 

Deverá proporcionar facilidades operacionais para pagamento do ISSQN retido na fonte e para a 

emissão do recibo de retenção e entrega da relação das empresas prestadoras de serviço. 

Deverá proporcionar facilidades para entrega de declarações em locais estabelecidos pela 

Prefeitura, através de arquivos magnéticos ou diretamente pela Internet Pública, provendo 

mecanismos de consistência, de conferência de dados e de segurança do serviço. 

Disponibilizar layout e meios para possibilitar a importação de arquivos gerados pelos sistemas 

da escrita fiscal ou contábil utilizados pela empresa prestadora ou tomadora de serviço. 

Proporcionar a impressão da Guia de pagamento de ISSQN Próprio ou Retido na Fonte em 

documento único, de pessoa física ou jurídica, cadastrada ou não no município, de uma 

determinada referência (mês e ano), com código de barras utilizando padrão FEBRABAN ou outro 

padrão estabelecido pela Prefeitura com as instituições bancárias. 
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Permitir a impressão da Guia de pagamento de ISSQN Fixo para profissional autônomo, 

sociedades de profissionais liberais e empresas em Regime de Estimativa, sem a necessidade de 

informar senha, a guia deve ser impressa com código de barras utilizando padrão FEBRABAN ou 

outro padrão estabelecido pela Prefeitura com as instituições bancárias. 

Para contribuintes na condição de responsável, na retenção na fonte de serviços tomados de 

fornecedores residentes fora do Município, deverá permitir informar a razão social, CNPJ, 

município de localização da empresa, bem como emissão da Guia de Recolhimento de ISS atender 

as mesmas especificações dos contribuintes residentes no município. 

Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de ISS, quando responsável tributário, separado 

daquela em que paga como contribuinte, ou a critério do emissor poderá ser emitido em guia única. 

Viabilizar a impressão do Recibo de Retenção de notas fiscais com imposto retido na fonte. 

Disponibilizar impressão eletrônica do livro fiscal. 

Prover, através da disponibilização de senhas por contador/contribuinte, sigilo absoluto quanto às 

informações particulares de cada contador/contribuinte e das empresas sob sua responsabilidade. 

Permitir ao contador/contribuinte adicionar tantos usuários no sistema quanto for necessário, 

sendo o acesso individualizado e todos devem ter acesso a todas as empresas da lista do 

contador/contribuinte. 

Permitir ao contador/contribuinte realizar uma DMS sem movimento. 

Cada DMS deverá ser composta de todas as informações necessárias à completa identificação do 

documento emitido e/ou recebido, do prestador, do tomador, dos serviços prestados e do valor da 

operação. 

Possibilitar ao contador/contribuinte a digitação, o recebimento e o processamento de DMS’s 

retificadoras, após a entrega da declaração. 

Permitir ao contador/contribuinte gerar e imprimir o protocolo de confirmação de recebimento da 

DMS. 

Permitir a escrituração de instituições bancárias em planos de conta completamente aderentes ao 

plano adotado pelas instituições bancárias, devendo as contas ser vinculadas a uma atividade e 

alíquota, bem como deve ser possível vincular cada conta a uma conta do plano de contas COSIF. 

Permitir que sejam montados planos de contas para declaração de escolas, lotéricas, planos de 

saúde, concessionárias de transporte público, seguradoras, cartorários e notariais, e todos outros 

segmentos que não tenham a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais. 

Permitir que em uma única nota fiscal seja vinculado vários serviços distintos, cada qual com sua 

identificação do item da lista de serviços, alíquota, valor da base de cálculo e valor do imposto. 

Permitir informar notas que tenham sido roubadas, extraviadas, destruídas ou qualquer outro 

motivo que não tenham emitidas. 

Permitir que o declarante informe eventuais valores de créditos, valores estes que devem ser 

abatidos do valor de imposto próprio a pagar no mês. Deve ser possível configurar um percentual 

limite para este abatimento. 

 

5. ATENDIMENTO, JÚRIDICO, PROTOCOLO E DEMAIS SERVIÇOS 

 

5.1 JURÍDICO/PROCURADORIA  

Integrar-se ao módulo de controle de dívida ativa possibilitando a importação das certidões de 

dívida ativa emitidas; 

Possibilitar a emissão dos documentos necessários a instauração do processo judicial (Petições e 

Citações), devendo incluir o número da distribuição impresso em código de barras.; 

Permitir que os documentos a serem emitidos possam ser formatados pelo próprio usuário; 

Possibilitar o acompanhamento do trâmite jurídico dos processos instaurados; 

Permitir o cadastramento das diversas instâncias, varas e juízes responsáveis; 

Permitir o envio de e-mail diretamente a partir do aplicativo, com base nos endereços eletrônicos 

previamente cadastrados para pessoas e órgãos; 



      PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
         CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                         Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
Permitir acessar o Web Site dos diversos órgãos cadastrados (principalmente os Tribunais de 

Justiça Estaduais e Federais), diretamente a partir do aplicativo; 

Permitir vincular o processo a todas as pessoas envolvidas (Oficiais de Justiça, Advogados, 

Testemunhas, Peritos, etc.); 

Manter um cadastro único de pessoas de forma a permitir o cruzamento de dados relativos a 

diferentes processos, dentro dos quais uma mesma pessoa esteja desempenhando diversos papéis 

(réu, autor, testemunha, etc.); 

Permitir anexar documentos aos processos, tanto os emitidos pelo próprio sistema como outros 

digitalizados (DOC, .BMP, .GIF, .JPG, .XLS, .PDF); 

Permitir o cálculo automático do valor estimado da sucumbência com base no tipo da ação; 

Permitir informar e acompanhar todas as custas processuais; 

Permitir que diversas certidões de dívida ativa sejam agrupadas dentro de um único processo; 

Geração automática de processos, permitindo selecionar grupos de certidões a serem incluídas nos 

diferentes processos; 

Permitir a consulta aos processos por área, tipo de ação, assunto, órgão, vara, tipo de pessoa, 

situação, entre outros; 

Disponibilizar gráficos gerenciais, quantitativos e financeiros, tais como: processos por área, tipo 

de ação, assunto; 

Disponibilizar agenda por usuário, permitindo o cadastramento tanto de compromissos 

vinculados à processos quanto de outros compromissos quaisquer; 

Permitir que um usuário possa delegar a outro o direito de consultar sua agenda particular; 

Permitir a configuração de alertas por ocasião da ocorrência de compromissos agendados. 

Integrar-se com o Sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para ajuizamento de 

ações. 

 

 

5.2 REGISTRO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, TEXTOS LEGAIS E PROTOCOLO 

 

Permitir o registro, na íntegra, de toda a legislação Municipal (Lei Orgânica, Plano Plurianual, 

LDO, leis, decretos, resoluções e atos normativos); 

Permitir o registro de itens relativos à legislação estadual e federal; 

Permitir efetuar a associação entre textos legais (referências, regulamentações, alterações e 

revogações), de modo a manter o registro histórico de suas atualizações; 

Permitir utilizar diretamente arquivos gerados por editor de textos Microsoft Word com opção de 

layout e retrato no mesmo arquivo, sem que seja necessário nenhum procedimento adicional de 

conversão, permitindo preferencialmente a gravação de documentos nesse formato diretamente 

dentro das estruturas do banco de dados; 

Permitir anexar arquivos externos digitalizados ao sistema vinculando-os aos respectivos 

registros, como processos administrativos dentre outros que forem necessários; 

Possibilitar a adição de comentários ao texto legal; 

Disponibilizar mecanismos que assegurem a atualização das informações, inclusive dos textos, 

somente por pessoas autorizadas; 

Possuir integração com o sistema Legislativo de forma a permitir que textos legais originários 

daquele aplicativo sejam automaticamente inseridos dentro do sistema de registro de textos legais, 

sem necessidade de redigitar seus dados de cadastro; 

Possuir integração com o aplicativo “Central de Atendimento” de forma a possibilitar consultas a 

textos legais diretamente, a partir de opções de menu; 

Possuir relatórios e consultas aos textos legais, permitindo selecioná-los por tipo, assunto, número 

do ato, autor, data de publicação, situação, por palavra ou número-chave (simples ou combinados), 

além de permitir combinações desses diversos critérios; 
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Possuir consultas em tela e/ou relatório de todas as tabelas relacionadas ao registro dos textos 

legais (autores, órgãos, tipo de publicação, tipo de texto, etc.); 

Possibilitar a consulta, em uma única operação, de um texto legal e de sua ementa, bem como dos 

textos legais relacionados ao mesmo, sejam textos modificados ou modificadores, regulamentados 

ou regulamentadores e referenciados ou referenciadores; 

Possibilitar preferencialmente que os documentos referentes aos textos legais possam ser gravados 

diretamente em registros do banco de dados; 

Permitir que, a critério do usuário, possa ser criada uma lista de palavras a serem ignoradas nas 

pesquisas dentro do corpo do texto; 

Possuir consultas aos textos legais, permitindo selecioná-los por tipo, assunto, número do ato, 

autor, data de publicação, situação, por palavra-chave (simples ou combinadas), além de permitir 

combinações desses diversos critérios; 

Permitir a impressão dos textos legais. 

Acesso Web 

Os textos legais (decretos, leis, portarias, etc), serão enviados para a CONTRATADA, que  

publicará no Sistema Web de Textos Legais/Legislação Municipal e deverá disponibilizar local 

próprio para armazenamento e hospedagem, sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

Permitir acesso via browser; 

Possuir consulta aos textos legais cadastrados no município utilizando palavras chaves na busca. 

Possuir filtros que auxiliem a identificação dos tipos de textos legais, ex: lei ordinária, decretos, 

atos, além de permitir a busca de todos os tipos cadastrados. 

Possuir filtros que auxiliem a busca por assunto tratado nos textos legais. 

Possuir filtros que permitam buscar textos legais por tipo de autores. 

Possuir filtros que restrinjam o período (data) de busca, para auxiliar nas pesquisas. 

Possuir filtros que permitam buscar textos legais por sua situação, em vigor, anulados 

Permitir limitar o número de resultados da busca por página. 

Permitir visualizar e imprimir os textos legais sem alterá-los. 

Permitir a impressão dos textos legais. 

Possuir help na própria página explicando o funcionamento dos campos disponíveis. 

 

Protocolo 

O sistema aplicativo de Protocolo é constituído pelo conjunto de dados que operam de forma 

integrada para o controle do protocolo, expediente (recebidos/emitidos), atos administrativos (leis, 

decretos, portarias, etc) e processos (tramitação).  

A base cadastral que agrega os dados de funcionários deve refletir os atributos (campos e chaves) 

na sua totalidade bem como suas regras de relacionamento e integridade. 

Cadastro de contatos (origem e destino). 

Cadastro de departamentos, setores e vínculos departamentais. 

Cadastro de tipos de documentos. 

Abertura de protocolo com autenticação em impressora matricial ou garantia de outra forma 

registro e comprovante. 

Registro de correspondências recebidas. 

Registro de correspondências remetidas, com edição dos documentos no aplicativo Microsoft 

Word, com opção de layout e retrato no mesmo arquivo. 

Registro de atos administrativos, com edição dos documentos no aplicativo Microsoft Word, com 

opção de layout e retrato no mesmo arquivo 

Permitir anexar arquivos externos digitalizados ao sistema vinculando-os aos respectivos 

registros, como processos administrativos dentre outros que forem necessários; 

Registro dos processos administrativos com controle da tramitação dos processos (origem, destino, 

alertas de prazo e agenda). 
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Relacionamento entre os diversos módulos de controle (referenciamento de expediente 

remetido/recebido nos registros de processos, atos administrativos e protocolos e vice-versa de 

forma a identificar a origem de abertura de um processo e todos os documentos relacionados a 

ele). 

Disponibilizar ou garantir evolução tecnológica para um portal web em que interessados possam 

consultar o andamento de um determinado processo (acompanhamento do 

processo/requerimento). Esse portal deverá dispor de recursos de segurança de acesso por usuário 

e senha. 

Disponibilizar SIC Serviço de Atendimento ao Cidadão, exigido pela Lei de Acesso à Informação. 

 

6. RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PONTO ELETRÔNICO E GESTÃO 

DE PESSOAL 

 

6.1 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo e 

pensionista, registrando a evolução histórica; 

Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor 

(temporários e efetivos); 

Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação, 

permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para descentralização das 

atividades; 

Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos os 

pagamentos e descontos; 

Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários; 

Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição; 

Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando automaticamente a 

baixa na época e condições devidas; 

Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião de 

férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme determinação judicial; 

Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos 

mesmos; 

Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor tenha 

desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de acordo com a 

legislação; 

Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 

disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria; 

Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 

Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores; 

Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais; 

Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como 

salário família e auxílios creche e educação; 

Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, qüinqüênio, 

licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas e 

afastamentos; 

Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou 

transformação em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em folha; 

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, 

periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 

Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação; 
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Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando 

essas informações para DIRF; 

Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, quanto 

ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento Final 

Dezembro) 

Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 

Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 

Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do lançamento do valor 

complementar via movimento de rescisão pela competência do pagamento, gerando 

automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira do mês, para integração contábil e 

demais rotinas; 

Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para admissões do mês 

anterior, que chegaram com atraso para cadastramento; 

Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento das 

diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual; 

Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo 

recálculos gerais, parciais ou individuais; 

Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com 

término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual deverá ser rescindido ou 

prorrogado; 

Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do cálculo 

ou histórico mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o cálculo mensal e 

liberar a movimentação. 

Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período; 

Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética. 

Permitir a contabilização automática da folha de pagamento e provisões, empenhos, através de 

integração com o Sistema Contábil; 

Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, rescisões de 

contrato e férias; 

Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, Fundo de Previdência 

Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS), GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP e CAGED 

Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e 

pagamento PIS/PASED 

Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre 

formatação desses documentos pelo usuário; 

Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário; 

Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos PCL como imagem de fundo nos relatórios; 

Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de texto 

(Word); 

Ato Legal e Efetividade 

Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições e outros); 

Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das alterações 

cadastrais do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 

Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do funcionário com 

movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação; 

Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções 

parametrizadas pela empresa; 
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Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por ano, meses e tipo 

efetividade com dias por mês e total por ano, com resumo final do Tempo Municipal e Tempo 

Efetividade (Tempo Atual mais Anterior). 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por 

período, mantendo histórico atualizado; 

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos registros 

Ambientais por período, mantendo histórico atualizado; 

Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao PPP, como 

alteração de cargos, mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e atividades 

exercidas pelo funcionário; 

Permitir registrar e manter atualizado o histórico, as técnicas utilizadas para neutralização de 

agentes nocivos à saúde. 

Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados históricos; 

Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador à fatores de riscos; 

Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 

Avaliação de Desempenho 

Permitir parametrização de questionários, tópicos, questões, alternativas e pontuação por 

alternativa; 

Permitir parametrização de períodos avaliação por cargo, situação contrato ou funcionário, com 

identificação do questionário a ser utilizado para avaliação; 

Permitir controle do número de faltas e afastamentos por avaliação; 

Permitir revisão da avaliação; 

Permitir histórico das avaliações aplicadas; 

Permitir emissão de relatórios formatados pelo usuário. 

Margem Consignável 

Permitir parametrização das verbas de Base e Limite Margem Consignável, bem como as verbas 

de consignação por empresa de convênio; 

Permitir cadastro das Entidades Externas com suas verbas de convênio 

Permitir Reserva por Verba e Controle do Saldo Margem Consignável 

Permitir a importação do movimento de consignações via arquivo, para desconto na Folha de 

Pagamento e exportando em arquivo o resultado da importação com os eventos ocorridos. 

Contracheque WEB 

Permitir consulta e emissão do contracheque via internet, com parametrização do servidor de 

acesso, definição do logon por funcionário e critérios para geração da senha inicial, permitindo 

alteração da senha após primeiro acesso; 

Permitir controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência e Tipo de 

Cálculo; 

Permitir consulta e emissão do Contracheque com acesso via internet, mediante identificação do 

logon e senha, por funcionário. 

Permitir consulta do prontuário do servidor, mediante identificação do logon e senha, por 

funcionário: Abonadas, Atestados Médicos, Afastamentos (Maternidade, Doença, Acidente 

Trabalho, Sem Remuneração e outros), Recibo de Pagamento (holerites), Ficha Financeira, Saldo 

de FGTS, Contribuições Previdenciárias, Comprovante de Rendimentos (I.R); 

Permitir requerimentos pela internet, mediante identificação do logon e senha, por funcionário tais 

como: Férias, Abonadas, Certidão de Tempo de Serviços, Renovação de contrato para estágios, 

Autorização para empréstimos; 

Permitir automatização do formulário da C.A.T, estatísticas dos acidentes de trabalho, dias 

perdidos por acidente e afastamentos por diversos motivos, preenchimentos automático do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário-(PPP), Controle de distribuição e customatização de matérias de 

segurança de E.P.IS, C.I.A.T, F.A.P; 
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O sistema deve disponibilizar recursos para trabalhar com o ESOCIAL. 

*Itens obrigatórios que o sistema deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, 

para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: 

Geração de relatório e consultas públicas de salários e outras que se fizerem necessárias, a qualquer 

tempo, por força de legislação específica ou a critério do departamento pessoal, respeitando suas 

funcionalidades e integridade de dados. 

Módulo para controle de cesta básica 

Deve possuir módulo para controle de cesta básica, que permita gerar a relação dos funcionários 

que possuem ou não direito de recebimento da cesta básica. 

Disponibilizar recurso para registrar no sistema a respectiva entrega, mediante leitura do crachá 

funcional. 

Disponibilizar consultas, pesquisas e relatórios sobre os dados da cesta básica. 

 

 

6.2 FREQUÊNCIA 

 

Permitir o lançamento de licenças como, Paternidade, Nojo, Gala e registrar as ocorrências do 

ponto. 

Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças, a seguir: Licença Gala, Licença Nojo e Licença 

sem Vencimento, informando no mínimo a Identificação do servidor, tipo de licença, documento 

apresentado, data de início e término da licença; 

Permitir o lançamento de no mínimo as seguintes ocorrências, com a informação da data da 

ocorrência: Falta Abonada, Falta Injustificada, Suspensão, Horas Extras; 

Integrar com o Sistema de Gestão de Ponto Eletrônico, já existente e contratado pela PREFEITURA, 

exportando para este as informações de licenças, afastamentos, férias, licença prêmio, 

desligamentos e outras que possam ser necessárias, para que possa ser justificado as ausências no 

ponto através destes dados, e importar os dados do Sistema de Gestão de Ponto Eletrônico para 

processamento em folha de pagamento. Disponibilizar Web Service para que seja possível essa 

integração. Estar disponível para ajustes na referida integração, em caso de mudança do Sistema 

de Gestão de Ponto Eletrônico. 

Garantir o registro de uma única informação em um período na freqüência, não permitindo 

duplicidade de lançamento. Por exemplo: Não permitir que sejam lançadas férias para um servidor 

de licença, caso coincida o período, parcialmente ou na sua totalidade; 

Permitir o controle e registro de justificativas para faltas descontadas indevidamente com 

possibilidade de restituição na folha de pagamento a partir do registro da justificativa; 

Permitir o lançamento da freqüência de forma descentralizada, ou seja, cada Unidade 

Administrativa poderá lançar a freqüência dos servidores que estão lotados nela disponibilizando 

o lançamento diretamente na rotina de freqüência, verificando e consolidando as informações para 

o processamento da folha de pagamento mensal. 

Emitir Boletim de Freqüência; 

Possuir Calendário de feriados e dias úteis; 

Permitir o lançamento de uma ocorrência na freqüência informando o período em que aconteceu 

evitando desta forma que seja realizado vários lançamentos da mesma ocorrência para um mesmo 

servidor; 

Controlar os lançamentos de Falta Abonada não permitindo inserir além do limite estabelecido por 

controle do próprio usuário; 

Gerar automaticamente faltas s/ DSR quando do lançamento da falta injustificada em dia útil; 

Permitir o lançamento de Faltas e Licenças de ½ dia. Este lançamento deverá influenciar na 

contagem de tempo de serviço, caso esteja configurado; 
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Novo Horizonte-SP, 09 de março de 2017. 

 

 

 

José Luis H. Martins Maurício Correa Rodrigues 

Coordenador Chefe da Unidade Gestora de 

Manutenção de Programas e Sistemas 

Diretor de Tecnologia da Informação 

 

 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS / ORÇAMENTO ESTIMADO 

OBJETO: Contratação de serviços continuados de Solução Integrada Tecnológica englobando licença de 

uso de programas de computador (softwares), instalação, Implantação, configuração, customização, 

atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com atualizações, alterações 

legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, conforme especificações constantes na 

Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os softwares a serem contratados, complementado 

pelos recursos específicos contidos nos descritivos de cada software.  

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

MARCA 

 

PREÇO 

MENSAL R$ 

 

PREÇO 

GLOBAL 12 

MESES R$ 

01 Contratação de serviços continuados de 

Solução Integrada Tecnológica 

englobando licença de uso de programas 

de computador (softwares), instalação, 

Implantação, configuração, 

customização, atendimento e suporte 

técnico por diversos canais, treinamento 

e manutenção com atualizações, 

alterações legais, corretivas e evolutivas, 

importação/conversão de dados, 

conforme especificações constantes na 

Descrição Geral para todos os itens, 

referente a todos os softwares a serem 

contratados, complementado pelos 

recursos específicos contidos nos 

descritivos de cada software, conforme 

consta no Termo de Referência. 

 

  

 

 

R$           

25.544,16  

 

 

 

 

 

R$              

306.529,92 

 

 

 

 

 

 

 

Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos operacionais das atividades e os 

tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas. 

Local  __ de _________ de _____ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e Identificação do Funcionário 

Carimbo com Identificação da Empresa 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº 

__________, com sede na ____________(endereço completo), por seu(s) representante(s) legal(is) 

abaixo assinado(s), nomeia e constitui como procurador o Sr. (a) _______________ (qualificação 

completa); inscrito no CPF nº ________; portador do RG nº __________, residente em __________ 

(endereço completo), ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos 

inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº ___/____ do Município de Novo Horizonte, podendo, 

inclusive, formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, 

renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, 

assinar declarações e assinar o Contrato oriundo da Licitação, enfim, praticar todos os atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 

 

........................................, em ................de.......................de ____. 

______________________________________ 

 

 

Razão Social 

(assinatura do(s) representante(s) legal(is) do proponente e carimbo) 

 

Observação: 

Deverá ser em papel timbrado e entregue ao Pregoeiro ou equipe de apoio no ato da abertura da 

sessão do pregão por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

A ________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº __________, localizada na 

____________(endereço completo), declara, sob as penas de Lei e em conformidade com a Lei n nº 

10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos para o certame licitatório no 

Município de Novo Horizonte, denominado Pregão Presencial nº ___/____. 

........................................, em ................de.......................de ____. 

 

___________________________________ 

Nome: ____________(Representante Legal) 

CPF nº __________________(do signatário) 

 

] 

OBSERVAÇÃO : Deverá ser em papel timbrado e assinada pelo representante legal da empresa ou 

procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e 

apresentada fora dos envelopes proposta e habilitação. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Pregão Presencial nº ___/____ 

Razão Social: __________________________________________ 

CNPJ: ______________________________ 

Endereço completo: _______________________ 

Telefone e Fax: ___________________________ E-mail: _________________ 

 

OBJETO: Contratação de serviços continuados de Solução Integrada Tecnológica englobando 

licença de uso de programas de computador (softwares), instalação, Implantação, configuração, 

customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com 

atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, conforme 

especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os softwares a 

serem contratados, complementado pelos recursos específicos contidos nos descritivos de cada 

software, conforme descrito no Termo de Referência – ANEXO I do edital, pelo período de 12 

meses a contar da assinatura do contrato, a saber: 

 

PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA, COMPREENDENDO TODOS OS CUSTOS DIRETOS, 

INDIRETOS E LUCRO: R$ ____________  

 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

________ /__ em __ de _______ de ____. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal / Procurador 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Deverá ser preferencialmente em papel timbrado e assinado pelo representante 

legal da empresa ou procurador credenciado. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa __________________________________________(denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. ___/____, realizado pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SP. 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante 

Nome do representante:......................................... 

RG nº............................ 

 

OBSERVAÇÃO: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa 

ou procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e 

apresentada dentro do envelope habilitação. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

A _____________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________________, portador(a) do RG nº 

_________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quinze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________________, em __ de ___________ de ____. 

 

 

____________________________________ 

Nome: ____________(Representante Legal) 

CPF nº __________________(do signatário) 

 

OBSERVAÇÃO: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa 

ou procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e em 

caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VII 

 

CONTRATO MINUTA CONTRATO 

 

PROCESSO N° ___/____ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/____ 

CONTRATO N° ___/____ 

 

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços contínuos de solução integrada 

tecnológica, englobado licença de uso de programas e demais encargos, de um lado o MUNICÍPIO 

DE NOVO HORIZONTE, CNPJ/MF Nº 45.152.139/0001-99, pessoa jurídica de direito público, 

sediado à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n° 185, centro, Novo Horizonte, São Paulo, CEP 

14960-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito em 

exercício __________________, brasileiro, _________, portador do CPF nº ___.___.___-__ e Cédula 

de Identidade nº ___.___.___-_-SSP/SP, e de outro lado a empresa ____________________, a seguir 

denominada CONTRATADA, com sede à __________________ – __________-__, inscrita no CNPJ-

MF sob o nº __.___.___/_____-__, neste ato representada por seu representante legal, ___________ 

,CPF nº ___________-__ e Cédula de Identidade nº __.___.___-SSP__, têm entre si, justo e contratado 

o quanto segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Contrato, em regime de execução indireta, decorreu da licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº ___/____, ao qual se vincula, e reger-se-à pela Lei nº 10.520/02, Decreto 

municipal nº. 4.122/06, de 02 de março de 2006, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, legislação 

pertinente, cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão supracitado, bem como no 

presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Contratação de serviços continuados de Solução Integrada Tecnológica englobando licença de 

uso de programas de computador (softwares), instalação, Implantação, configuração, 

customização, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e manutenção com 

atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, conforme 

especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os softwares  

contratados, tudo ajustado e complementado pelos recursos específicos contidos nos descritivos 

de cada software, conforme descrito no Termo de Referência – ANEXO I do edital de Pregão. 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E FUNCIONALIDADES 

As características deverão estar em conformidade com as constantes do Termo de Referência anexo 

I ao Edital de Pregão Presencial nº ___/2017. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO, PRAZO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

3.1. O preço total anual para execução do presente contrato perfaz a importância de R$ 

____________ (_________________), com pagamento em 12 (doze) parcelas iguais, descontados os 

tributos e encargos, bem como deduzidos eventuais descumprimentos contratuais e multas 

aplicadas. 

 

3.2. O CONTRATANTE é considerado substituto tributário e efetuará as retenções tributárias 

previstas na legislação vigente. 
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3.3. O pagamento será efetuado até o 10º dia do mês subsequente ao da entrega efetiva do 

objeto/prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal ao Município de Novo 

Horizonte e aceitação da fase/etapa pelos fiscais indicados pelo CONTRATANTE. No eventual 

atraso ou antecipação de pagamento, haverá acréscimo ou supressão do preço mensal à taxa de 

0,4% (zero vírgula quatro por cento) ao mês, calculado pro rata die. 

 

3.3.1. Não será efetuado pagamento antecipado em relação ao prazo previsto. 

 

3.4. O pagamento será realizado por meio de quitação bancaria (por meio eletrônico) ou crédito 

em conta corrente bancaria, declarada pela contratada. 

 

3.5. O pagamento somente poderá ser efetuado se a Contratada estiver em situação fiscal regular, 

comprovada mediante apresentação, juntamente com a Nota Fiscal, das Certidões de Regularidade 

perante a fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Débitos Trabalhista. A não 

apresentação dos documentos de regularidade tributária e trabalhista, não será causa de retenção 

de pagamento, mas poderá levar a rescisão contratual por culpa da contratada, fazendo incidir as 

sanções previstas neste contrato, edital e na lei nº 10.520/02 

 

3.6. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como 

condição para pagamento, por parte da Contratada, importará na prorrogação do prazo de 

vencimento da obrigação da Contratante. 

 

3.7. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 

documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado 

para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Diretoria Financeira, ressalvado o direito 

da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas 

(nestes casos o Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar 

uma análise e o pagamento). 

 

3.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela contratada. 

 

3.9. Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das responsabilidades 

contratuais. 

 

3.10. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE  “pro-

rata-die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE: 

4.1. Havendo prorrogação, o preço anual será reajustado com base na variação do IPCA/IBGE, 

acumulado de 12 (doze) meses, podendo este índice ser substituído por outro equivalente no caso 

de sua extinção. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

5.1 O presente Contato vigorara pelo prazo de 12 meses, podendo ser estendido por iguais 

períodos, em conformidade com o Artigo 57, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

5.2. O objeto deste contrato deverá ser executado fielmente, após a expedição da Ordem, de 

Execução e deverá estar de acordo e conforme as regras nele estabelecidas, correndo por conta da 
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vencedora as despesas com seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas 

as despesas que em que direta ou indiretamente incidirem em razão da prestação dos serviços. 

 

5.3. Na execução do Contrato o seu objeto será recebido na forma prevista no artigo 73, da Lei nº 

8.666/93. 

 

5.3.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contratual. 

 

5.4. O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a este Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada se obriga a cumprir ou fazer cumprir as seguintes obrigações em relação ao 

presente contrato: 

 

6.1.1. Executar fielmente o objeto deste Contrato, comunicando imediatamente ao Contratante à 

ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

 

6.1.2. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

6.1.3. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos 

serviços, incluídas as demais despesas referentes aos impostos, contribuições, bem como o que 

mais for necessário ao perfeito cumprimento do objeto deste Contrato; 

 

6.1.4. Executar o objeto deste Contrato com qualidade de modo a atender as exigências do 

Contratante, utilizando profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva 

responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege a execução deste 

Contrato, com ênfase na ordem constitucional, tributária, civil, previdenciária, trabalhista e 

segurança; 

 

6.1.5. Proporcionar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à 

execução dos serviços contratados; 

 

6.1.6. Cuidar para que os profissionais destinados à execução dos serviços objeto deste Contrato 

não tenham qualquer vínculo trabalhista com o Contratante, sendo, exclusivamente, remunerados 

pela Contratada e a ela vinculados; 

 

6.1.7.Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao Contratante, por dolo ou 

culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos ou empregados; 

 

6.1.8. Não transferir a outrem o objeto contratado. 

 

6.1.9. Disponibilizar ao CONTRATANTE, sem custos, as atualizações realizadas nos softwares, 

durante a vigência total do Contrato, inclusive implantação, treinamento e customização. 

 

6.1.10. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, durante a vigência total do 

Contrato, garantindo a execução por profissionais qualificados. 
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6.1.11 Apresentar ao CONTRATANTE, signatários com poderes expressos para formalização do 

ato contratual. 

 

6.1.12. Dar todo suporte à CONTRATANTE ou a quem por ela apontada, compreendendo 

informações, senhas, apoios administrativos, bem como demais suportes necessários à transição 

para outros sistemas, na hipótese de rescisão deste contrato, com ou sem culpa ou sua não 

prorrogação, seja por impedimento legal ou juízo de mérito por parte da Contratante, com vista a 

evitar solução de continuidade dos serviços objeto deste ajuste, em razão de sua 

imprescindibilidade.  

 

6.1.13. Manifestar-se, por escrito, com 90 (noventa) dias de antecedência do vencimento do contrato 

e de seus aditamentos de prorrogações, caso não tenha interesse em prorrogar sua vigência  para 

novo período, sob pena de multa prevista na cláusula décima segunda, subitem 12.4.2.3., caso não 

concorde em prorrogá-lo sem a manifestação prevista.  

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. O Contratante obrigar-se-á a: 

 

7.1.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a Contratada possa prestar os serviços 

dentro das especificações recomendadas. 

 

7.1.2. Efetuar o pagamento do objeto desta contratação, conforme previsto no presente Contrato. 

 

7.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte daquela, aplicando as penalidades 

previstas neste Contrato, se necessárias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado, podendo ser assistido por terceiros, cabendo-lhes 

dentre outros: 

 

8.1.1 Solicitar a execução dos serviços mencionados; 

 

8.1.2 Supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para regularização das falhas ou defeitos observados; 

 

8.1.3 Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência; 

 

8.1.4 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 

Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que 

comprovem essas solicitações de providências; 

 

8.1.5 Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento definitivo e indicar as 

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

 

8.1.6 Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias 

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 
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8.2. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao 

CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução do serviço contratado. 

 

8.3. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

8.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, 

observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem 

como de todas as condições impostas no instrumento contratual. 

 

8.5. É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados 

da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

 

8.6. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela 

Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

9.1. O prazo para implantação do sistema deverá ocorrer dentro da ordem prevista neste contrato 

e no Termo de Referência, a partir da Ordem de Execução. 

 

9.2. Na hipótese de implantar o sistema em desconformidade com as especificações deste contrato, 

o mesmo será recusado e deverá a CONTRATANTE tomar as devidas providencias para o início 

e execução dos serviços, sem prejuízo da responsabilidade contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA E SUPORTE 

10.1. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão realizados, via internet, via telefone, via 

fax, via conexão remota ou pessoalmente, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade, o 

exercício do direito de fiscalização pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. O sistema será instalado e configurado na sede da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

localizada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185 – CEP: 14960-000 – Novo Horizonte-SP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o 

impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

 

12.1.1. Apresentação de documentação falsa: (cinco anos); 

 

12.1.2. Retardamento da execução do objeto: (três anos); 

 

12.1.3. Falhar na execução do contrato: (três anos); 

 

12.1.4. Fraudar na execução do contrato: (cinco anos); 
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12.1.5. Comportamento de modo inidôneo: (cinco anos); 

 

12.1.6. Apresentar declaração falsa: (quatro anos); 

 

12.1.7. Cometer fraude fiscal: (quatro anos). 

 

12.2 Para os fins do subitem 12.1.5., reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 

92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

12.3. Para condutas descritas nos subitens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, desta cláusula, e sem 

prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total 

do contrato. 

 

12.4. A CONTRATADA responderá perante o CONTRATANTE por todos e quaisquer prejuízos 

de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja 

por infringência da disposição regulamentar. 

 

12.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATADA está sujeita às 

seguintes sanções: 

 

12.4.1.1 advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades; 

 

12.4.1.2 multa na forma prevista nos subitens 12.3 e 12.4.2. ; 

 

12.4.1.3 suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

Conselho, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

 

12.4.2 O CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 

 

12.4.2.1 - 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto 

contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, 

cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente; 

 

12.4.2.2 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso 

de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução dos problemas de 

execução dos serviços  que forem atribuídas a Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar da intimação. 

 

12.4.2.3 – Multa de 50% (cinquenta por cento) do último valor anual do contrato, compreendido o 

período de 12 (doze) meses, se a contratada não dispensar todas as informações, senhas, apoios 

administrativos, bem como demais suportes necessários à transição para outros sistemas, na 

hipótese de rescisão do contrato, com ou sem culpa ou sua não prorrogação, seja por impedimento 

legal ou juízo de mérito por parte da Contratante, em razão da imprescindibilidade desses serviços 

para o funcionamento das atividades da CONTRATANTE.  

 

12.4.3 Considera-se fornecimento irregular o descumprimento não justificado, dos prazos 

estipulados nas Ordens de Serviços emitidas pelo CONTRATANTE e comprovadamente recebida 

pela CONTRATADA. 
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12.4.4 As multas aplicadas pelo CONTRATANTE serão descontadas dos valores devidos à 

CONTRATADA ou recolhidas na conta corrente ou Tesouraria do CONTRATATE pela 

CONTRATADA, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver 

saldo suficiente para o desconto. 

 

12.4.5 Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

12.5. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao 

Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via 

judicial. 

 

12.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

 

12.7. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos à Autoridade 

superior Sr. Prefeito Municipal. 

 

12.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou 

qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de 

interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para 

a Administração do Contratante; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

 

13.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 

 

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. (Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS 

14.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária, no Exercício de 2017. 

 

....................... 

 

14.2 Nos exercícios seguintes, na forma das previsões orçamentárias respectivas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas do 

contrato. 
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15.2. E por estarem assim justas e contratadas, obrigam-se entre si e seus sucessores ao fiel 

cumprimento de todas as suas cláusulas e condições, pelo que assinam o presente em 04 (quatro) 

vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Novo Horizonte-SP, __ de _____  de ____ 

 

Prefeito Municipal 

 

 

Contratada 

Assessor Jurídico 

OAB/SP – 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: __________________________ 

CPF nº: 

NOME: ______________________________ 

CPF nº: 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. 

 

CONTRATADA: 

 

 

CONTRATO Nº: 

 

 

OBJETO:  

 

 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado e cientes 

do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual, até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 

para, nos prazos e nas formas  legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 

o mais que couber. 

 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se 

a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

Novo Horizonte SP, __ de _______ de _____. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Toshio Toyota 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Contratada 

 

  


