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EDITAL RETIFICADO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL   
INTERESSADA: Prefeitura de Alta Floresta/MT   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO 
DE USUÁRIOS, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E 
TREINAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. 
 

1. PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Avenida 
Ariosto da Riva, nº 3.391, Centro, Alta Floresta/MT, pela sua PREGOEIRA, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com o Decreto Municipal n° 
2227/2006 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial no 
Município de Alta Floresta.  
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues a 
PREGOEIRA ATÉ ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 
MATO GROSSO), DO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Situada à Avenida Ariosto da Riva, 3391, 
Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. 
Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias 
subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
O Edital encontra-se disponível, para conhecimento dos interessados, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço constante no preâmbulo, de 
segunda a sexta-feira, das 07:00 ÀS 13:00 horas ou através do site 
www.altafloresta.mt.gov.br. 
 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, segundo 
os critérios estabelecidos neste Edital, para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de licença de uso de sistemas de gestão pública, com acesso 
simultâneo de usuários, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento, 
conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência - Anexo I. 
2.2 O presente objeto encontra-se especificado no Anexo I – Termo de Referência, 
devendo às proponentes cumprir na integralidade o disposto nesse anexo. 
 

3. TERMO DE REFERÊNCIA 
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3.1 O Termo de Referência - Anexo I foi elaborado para servir de base para todo o 
procedimento licitatório. 
3.2. Poderão participar da licitação empresas que sublicenciem/revendam softwares 
de terceiros, caso em que estarão desde logo cientes da obrigação contratual de 
manter os softwares licitados em acordo com as exigências de ordem legal federal e 
estadual. 
3.3. Os aplicativos em face de suas características e objetivos, são requisitados para 
uso em ambiente web, devendo trabalhar com banco de dados relacional SQL 
SERVER 2008 R@ acima ou ORACLE 10G acima, tanto em ambiente local quanto em 
ambiente cloud computing. 
3.4. Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às 
informações: 
- controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 
- não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema. 
3.5. Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário: as autorizações ou 
desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir do 
login do usuário. 
3.6. Os demais elementos técnicos em que se apoiarão a contratação, incluindo os 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade exigidos, estão dispostos no Anexo 
I do Edital, facultando-se ao proponente interessado a formulação de 
esclarecimentos e de visita aos locais de prestação dos serviços visando outros 
esclarecimentos que reputar pertinentes. 
 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão pelas 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Unidade: 001 – Gerencia Administrativa 
Função: 004 - Administração 
Sub-Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 0004 – Administração Geral 
Projeto/Atividade: 2.013 – Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de 
Administração  
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Código: 102 
 
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Finanças 
Unidade: 001 – Gerencia Administrativa 
Função: 004 - Administração 
Sub-Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 0005 – Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças 
Projeto/Atividade: 2.018 – Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças  
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Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Código: 079 
 
4.2 Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de 
dotação orçamentária prevista no Orçamento Anual do Município do ano 
subsequente. 
 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 

5.1 Somente poderão participar deste Pregão Presencial, as empresas regularmente 
constituídas, que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e 
seus anexos. 
5.2 Serão admitidas a participar desta licitação empresas nacionais com ramo de 
atividade compatível com o objeto do presente Edital. 
5.3 As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado, não 
sendo aceitas propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 
5.4 Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente Pregão 
deverão trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por 
cartório. 
5.5 Só serão aceitas cópias legíveis. 
5.6 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
5.7 A Pregoeira reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
5.8 Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela Pregoeira ou 
membros da equipe de apoio, desde que acompanhados dos originais. 
5.9 É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que 
tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta 
ou ainda, que esteja com o direito de participar de licitação suspenso, pessoas 
jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a 
esta Prefeitura Municipal. 
5.10. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de 
todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que 
o integram, bem como no enquadramento destes condicionamentos do objetivo 
social. 
5.11 As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de 
cada documento ou aquelas estabelecidas em lei. 
5.12 Nos casos omissos, a Pregoeira e sua equipe de apoio considerarão como prazo 
de validade aceitável o de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. 
5.13 A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por 
parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na 
presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro e sua equipe do disposto no artigo 
97 da Lei n. 8.666/93.  
5.14 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do 
certame.  
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5.15 A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte 
do licitante: 
5.15.1 Estar ciente das condições da licitação; 
5.15.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
5.15.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
5.15.4 Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas 
na licitação. 
 

6. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

6.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
6.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
6.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação  para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
6.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
6.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
6.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 6.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
6.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
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6.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
6.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
6.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
6.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei (Anexo XII). 
6.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 

7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

7.1 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou 
irregularidades que entende viciarem o mesmo. As petições deverão ser 
protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone 
para contato), junto ao Serviço de Protocolo desta Prefeitura Municipal ou 
diretamente ao Pregoeiro Oficial, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis 
para respondê-las. 
7.2 Se a impugnação ao Edital for reconhecida e julgada procedente, serão 
corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será 
designada para a realização do certame. 
7.3 Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá aplicar a 
pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
7.4 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
de detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 
n. 8.666/93. 
 

8. DO CREDENCIAMENTO 

8.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
8.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
8.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
8.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
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a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;  
c) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa ou pelo 
procurador da mesma (Modelo ANEXO III do Edital) via original. 
8.4 O licitante que desejar se fazer acompanhar por advogado, devera providenciar 
a identificação do mesmo com a apresentação da Carteira da Ordem dos Advogados 
do Brasil e documentos que o autorize a se pronunciar em nome do licitante. 
8.5 A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC nº 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim, no momento do credenciamento. 
Para comprovação de enquadramento de micro-empresa (ME) e empresa de 
pequeno porte (EPP), é necessária a apresentação de comprovante obtido no site da 
Secretaria da Receita Federal. Caso não o fizer no tempo hábil, não terá direito aos 
benefícios da referida Lei. 
8.6 Somente será aceito um representante legal por empresa licitante.  
 

9. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

9.1 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro os interessados ou seus 
representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente 
os requisitos de habilitação e entregarão os dois envelopes não transparentes e 
lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, 
a participação de novos licitantes. 
9.2 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá conter no seu exterior as 
seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2016 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO CNPJ DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

 
9.3 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá conter no seu 
exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2016 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO CNPJ DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

 
9.4 Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o 
Envelope dos Documentos de Habilitação da proposta vencedora. 
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10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa ou datilografada em 
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de 
idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que 
acompanhadas de sua tradução entre parênteses, e rubricadas, sendo a última 
datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da 
empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, 
ainda, contendo: 
10.1.1 Uma única cotação com preços unitários e totais, em moeda corrente 
nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas 
decimais após a vírgula) e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de 
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e 
entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este 
último; 
10.1.2 Folha de identificação da licitante com Razão Social, endereço completo, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF e número da conta corrente, agência e respectivo 
banco, praça de pagamento e endereço eletrônico; 
10.1.3 O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
10.1.3.1 A proposta que omitir o prazo terá sua validade considerada pelo período 
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 
10.1.4 Declaração de que na sua proposta os valores apresentados englobam todos 
os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem 
como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com 
serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar 
custos adicionais. 
10.2 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na 
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da 
mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, 
executado, sem ônus adicionais; 
10.3 A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura 
não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá 
ser fornecida na fase de julgamento; 
10.4 Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no 
mercado sob pena de desclassificação da proposta; 
10.5 Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
própria licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 
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10.6 O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos 
sobre a composição dos preços propostos; 
10.7 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
10.8. Em nenhuma hipótese a proposta apresentada poderá ser alterada, quanto ao 
seu mérito, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer 
outras que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas 
quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros 
materiais devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeiro. 
10.9 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
10.9.1 Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus 
Anexos ou da Legislação aplicável; 
10.9.2 Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
10.9.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital; 
10.10 A simples participação neste certame implica em: 
10.10.1 Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das 
empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 
de tais atos; 
10.10.2 Que a empresa vencedora deverá apresentar Proposta Realinhada aos 
lances ofertados em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, que estabelecerá novo prazo; 
10.10.3 Comprometimento da empresa vencedora em fornecer o software e prestar 
os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do 
Edital e seus anexos.  
 

11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS  

11.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
11.2 Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR 
PREÇO. 
11.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
11.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
11.5 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
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11.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
11.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
11.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
11.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
11.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de 
lance ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido menor preço. 
11.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
11.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1 Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir 
listados, observando que: 
12.1.1 A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais; 
12.1.2 Ressalvada a hipótese de saneamento da documentação, prevista no subitem 
12.2, constituem motivos para inabilitação da licitante: 
12.1.2.1 A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
12.1.2.2 A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão; 
12.1.2.3 A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos; 
12.2 Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos via 
internet, comprovando sua validade, serão impressos excepcionalmente pelo 
Pregoeiro ou por um dos membros da equipe de apoio apenas para efeitos de 
comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 
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12.3 O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os 
documentos em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente 
autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro 
ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de habilitação, 
devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos 
documentos que puderem ser extraídos via internet. 
12.4 Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 
de forma sequencial e inseridos no ENVELOPE N. 02, são os seguintes: 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA 
a) Cédula de Identidade autenticada de todos os sócios da empresa, do signatário da 
proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma reconhecida 
em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos para 
representar a empresa junto a Prefeitura Municipal de Alta Floresta referente ao 
referido PREGÃO PRESENCIAL e identificação pessoal; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
f) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão (Modelo Anexo V do edital). 
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Modelo Anexo VI do 
edital). 
h) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (Modelo 
Anexo VII do edital). 
i) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (Modelo Anexo VIII 
do edital). 
j) Declaração de Idoneidade da empresa licitante (Modelo Anexo IX do edital). 
k) Declaração de que atende os requisitos de habilitação exigidos neste edital 
(modelo anexo X do edital). 
l) Declaração da empresa compromete-se nos termos da legislação reguladora da 
matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação (modelo anexo XI do 
edital). 
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II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do ultimo exercício 
social, apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a 
boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
b) – As empresas licitantes deverão apresentar índices de avaliação da capacidade 
financeira da licitante: 
b.1) - A boa situação financeira das empresas será avaliada observando os índices, 
através da seguinte fórmula: 

c.1.1) ILC (Índice de Liquidez Corrente), maior ou igual que 1,00 (um inteiro), 
aplicando-se a seguinte fórmula:  

PC

AC
ILC   

AC = Ativo Circulante                 PC = Passivo Circulante 
c.1.2) ILG (Índice de Liquidez Geral), maior ou igual que 1,00 (um inteiro), aplicando-
se a seguinte fórmula:  

ELPPC

RLPAC
ILG




  

AC = Ativo Circulante        PC = Passivo Circulante       ELP = Exigível a Longo Prazo       
RLP = Realizável a Longo Prazo 

c.1.3) GS (Grau de Solvência) maior ou igual que 1,00 (um inteiro), aplicando-se a 
seguinte fórmula:  

ELPPC

AT
GS


  

AT = Ativo Total PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo 

 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL; 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a 
Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria Geral do 
Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
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h) - Certidão Negativa de Débito (CND-INSS), expedida pelo Instituto Nacional da 
Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 
i) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
l) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho.  
k) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
k.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial no ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica 
desobrigada de apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação.  
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA 
A) Comprovante de aptidão para desempenho da atividade pertinente feita por meio 
da apresentação de no mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica emitidos 
por pessoa jurídica de direito público, em nome da interessada, especificando 
detalhadamente os serviços prestados, devendo comprovar o fornecimento dos 
serviços semelhantes ou superiores aos requisitados. Esses Atestados deverão ser 
elaborados em papel timbrado da fornecedora do mesmo e deverá ser em original ou 
autenticado, e ainda, deverá estar devidamente assinado com as informações 
necessárias de quem o assinou.   
B) Os sistemas informatizados a serem fornecidos para gestão pública municipal, 
com instalação, implantação e treinamento dos usuários, já inclusas alterações legais 
e manutenções corretivas se houverem, incluindo a migração de todos os dados dos 
sistemas utilizados, deverão atender a todos os requisitos mínimos descritos no 
Termo de Referência – Anexo I do presente Edital, e ainda deverão apresentar; 
C) Atestado de Visita Técnica e Demonstração dos Sistemas (Anexo XV) e Termo de 
Homologação dos Sistemas (Anexo XVI): 
D) O Atestado de Visita Técnica e o Termo de Homologação dos Sistemas deverão 
ser apresentados juntamente com a documentação de habilitação.  
E) Quanto a Homologação do Software, será emitido pela Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal, a fim de verificar se os sistemas 
atendem aos requisitos exigidos por ela. 
F) Os sistemas apresentados pela Proponente deverão contemplar as especificações 
funcionais e requisitos técnicos previstas no Termo de Referência (Anexo I) e 
servirão de base para a emissão do Termo de Homologação dos Softwares. 
G) Sob pena de inabilitação, as proponentes deverão efetuar vistoria junto às 
dependências da Licitante, e realizar a demonstração dos sistemas, em até 02 (dois) 
dias antes da data da sessão, devendo ser agendado pela licitante com a equipe de 
apoio da pregoeira com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
12.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da 
imprensa oficial ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às 
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originais para conferência pelo pregoeiro, sendo que estas poderão estar dentro ou 
fora do envelope. 
12.6 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
12.7 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
12.8 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
12.9 As certidões que não apresentarem prazo de validade, a comissão estabelecerá 
o prazo de 30(trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição do(s) 
referido(s) documento(s), para comprovação de validade do(s) mesmo(s).  
12.10 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
com o endereço respectivo, salientando que: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 
12.11. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
12.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
12.13. O(A) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
12.14. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
12.15 No caso de verificação de irregularidades nas certidões exigidas para 
habilitação da licitante, é facultado ao(a) Pregoeiro(a), em havendo disponibilidade 
dos dados necessários em sites oficiais, a realização de consulta para saneamento 
das falhas encontradas. 
12.16. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o 
disposto deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado. 
12.17. Poderá o(a) Pregoeiro(a) declarar qualquer fato formal, desde que não 
implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, 
devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, 
inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a solução. 
12.18. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) 
Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
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12.19. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a 
Administração poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se 
manifestarem sobre a intenção de interpor recursos administrativos ou desde que 
esses estejam implicados na questão. 
12.20. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a 
cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei 
Federal nº. 10.520/02. 
 

13. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1 Encerrada a fase de lance para o lote, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a 
melhor proposta, verificando sua regularidade de atendimento as especificações 
contidas no Edital. 
13.2 Constatado o atendimento das exigências Editalícias, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 
recursos; 
13.3 Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação 
destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital; 
13.4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a 
sessão e fixar para as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 
de nova habilitação, escoimada dos vícios apontados para cada licitante, conforme 
determina o artigo 48, § 3° da Lei n. 8.666/93, mantendo-se a classificação das 
propostas e lance verbais. 
13.5 Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata 
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 
representantes presentes, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. 
 

14. DOS RECURSOS 

14.1 Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) 
ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em 
ata; 
14.2 O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou 
propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, 
devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata; 
14.3 Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a 
licitante poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à 
realização do pregão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos 
iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a 
atos não impugnados na sessão; 
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14.4 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
apresentar suas contra-razões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem 
anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das 
razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
14.5 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, 
no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito 
da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora; 
14.6 Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da 
seguinte forma: 
14.6.1 O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais 
de razões e contra-razões; 
14.6.2 Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por 
escrito, suas razões e contra-razões, podendo reconsiderar sua decisão no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior 
devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso; 
14.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento; 
14.8 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Equipe de 
Apoio do Pregoeiro, na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de 
07:00 às 13:00 horas; 
14.9 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais 
pelo Prefeito, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o 
procedimento licitatório; 
14.10 A homologação desta licitação não obriga a prefeitura à contratação do objeto 
licitado; 
14.11 O resultado do recurso será divulgado mediante publicação nos meios oficiais. 
14.12 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à 
disputa. 
14.13 Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 
 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará 
sujeita à homologação do Prefeito. 
15.2 No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato, vindo a decair 
do direito a execução do objeto desta licitação, o prefeito poderá revogá-la, ou 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para 
contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada 
teria sido contratada. 
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16. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DEMAIS PRAZOS E ACOMPANHAMENTO 

16.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em contrato cuja 
minuta consta do Anexo XIII, tudo de acordo com o Termo de Referência – Anexo I. 
16.2 O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, 
nos termos do artigo 57, IV, da Lei Federal 8.666/1993, até o limite de 48 (quarenta 
e oito) meses. 
16.3 O prazo para assinatura do contrato será de 02 (dois) dias úteis, contados da 
convocação formal da adjudicatária. 
16.3.1 Os serviços começarão a serem executados mediante emissão da Ordem de 
Serviços, data esta que marcará o início do contrato. 
16.4 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, 
mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes 
para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos 
não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do 
subitem anterior. 
16.5 A critério da Administração, o prazo para assinatura do contrato poderá ser 
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da 
adjudicatária e aceito por esta Administração; 
16.6 Constituem motivos para o cancelamento do contrato as situações referidas 
nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no 
item 20 deste Edital; 
16.7 O prazo para execução das etapas de conversão, implantação de todos os 
sistemas licitados e treinamento será aquele indicado no Anexo I do Edital. 
16.8 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou 
comissão especial designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

17.  REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

17.1 O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável durante a sua 
execução, ressalvado o disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. 
8666/93. 
17.1.1 Caberá reajuste anual no caso de prorrogação do contrato por igual período. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

18.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora 
possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações. 
18.2 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
18.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto 
deste instrumento. 
18.4 Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
18.5 Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos. 
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18.6 Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua 
execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo 
ou em parte, os serviços executados fora das especificações deste Edital. 
18.7 Cumprir as obrigações específicas de cada item do objeto a ser contratado, 
constantes na Minuta do Contrato. 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Administração 
municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo; 
19.2 Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital 
de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência. 
19.3 Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da 
Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a 
Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas 
responsabilidades legais e contratuais assumidas; 
19.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em 
conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante. 
19.5 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de 
acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente 
contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da 
Contratante. 
19.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a 
critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da lei 
vigente. 
19.7 Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que 
venham a ocorrer a Administração Municipal desta prefeitura ou a terceiros, 
decorrentes da própria execução dos serviços contratados. 
19.8 A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação durante toda execução dos serviços. 
 

20. CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

20.1 A convocação da Contratada pela Prefeitura Municipal será formalizada e 
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura 
do Instrumento Contratual, retirar a nota de empenho, ordem de serviço, ou 
instrumento equivalente.  
20.2 O não comparecimento do convocado na forma do subitem anterior o sujeitará 
às sanções previstas neste Edital. 
20.3 O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos deste Edital, 
no Termo de Referência e seus anexos. 
20.4 A fiscalização da execução do referido contrato será exercido de acordo com o 
Decreto Municipal nº 4.388/2012. 
20.4.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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20.5 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme especificação 
estabelecida no edital 
 

21. DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

21.1 O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil do mês 
subseqüente após a efetiva execução dos serviços, mediante apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pela Contratante. 
21.2 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do 
contrato e a descrição dos serviços executados, além do número da conta, agência e 
nome do banco onde deverá ser feito o pagamento. 
21.2.1 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão 
devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
mesmas. 
21.2.2 Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços executados. 
21.3 A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por 
meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”; 
21.4 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade da Contratada. 
 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste 
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n. 10.520/02, bem como 
nos art. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, quais sejam:  
22.1.1 Por atraso injustificado nos serviços executados; 
22.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento); 
22.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta 
centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais 
cominações legais; 
22.1.1.3 No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa 
sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) 
dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, 
calculado sobre o total dos dias em atraso. 
22.1.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato 
convocatório, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, 
também, as seguintes sanções: 
22.1.2.1 Advertência; 
22.1.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, 
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Prefeitura 
Municipal. 



 

Avenida Ariosto da Riva, 3.391, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                                                   

 

22.1.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
22.2 As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas 
administrativa ou judicialmente;  
22.3 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal. 
22.4 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis;  
22.5 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no artigo 7º da 
Lei n. 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 
22.5.1 Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
22.5.2 Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 
paralisação do fornecimento. 
 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 É facultado a Pregoeira 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. 
23.2 Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
23.3 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente da Prefeitura Municipal. 
23.5 O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 23.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 
da futura contratação. 
23.7 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca 
de Alta Floresta/MT, com exclusão de qualquer outro; 
23.8 O Pregoeiro poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-
pregoar, devendo as licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão; 
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23.9 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante PUBLICAÇÃO OFICIAL, 
salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente 
aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por 
intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, 
quanto ao resultado de: 
a) Julgamento deste Pregão; 
b) Recurso porventura interposto. 
23.10 A Cópia do Edital do Pregão Presencial e de seus Anexos poderá ser obtida no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal no endereço citado no 
preâmbulo deste Edital. 
23.11 Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada 
pelo período de 15 (quinze) dias úteis, contados do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado 
da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que a 
Prefeitura Municipal se reserva no direito de fragmentá-los; 
23.12 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei n. 10.520/02, 
da Lei n. 8.666/93 com suas atualizações. 
 

ALTA FLORESTA – MT, 12 DE MAIO DE 2016 
 
 

__________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN  

PREGOEIRA OFICIAL 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO/JUSTIFICATIVA 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de sistemas em plataforma web, em regime de locação 

mensal, de solução informatizada de gestão pública, incluindo conversão dos 

dados, implantação e treinamento, que se justifica pela necessidade e 

manutenção do funcionamento das atividades administrativas, contábeis e 

financeiras desta prefeitura municipal. 

1.2. A prestação de serviço deverá envolver os seguintes sistemas: Contabilidade 

Pública e Planejamento Municipal, Tributação Municipal, Folha de Pagamento 

e Recursos Humanos, Patrimônio Público, Licitações e Compras, 

Almoxarifado, Frota e Veículos, Atendimento ao Contribuinte, Transparência 

Fiscal, Ouvidoria e Processos e Protocolo. 

1.3. Todos os sistemas devem estar desenvolvidos especificamente para 

plataforma web, multiusuário, com banco de dados comum a todos os 

componentes, integrado e dotado de cadastro único, e sem limitação de 

usuários. 

1.4. Deve estar inclusa na proposta a prestação dos serviços de implantação, 

conversão de dados legados, capacitação de servidores para administração e 

para uso e suporte/manutenção continuada. 

1.5. O prazo de entrega dos componentes do sistema, após emissão da Ordem de 

Serviços, não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias. 

1.6. Para participar desta licitação, o sistema deverá ter sido apresentado à 

comissão técnica designada pela licitante e ter recebido a "Declaração de Pré-

Qualificação". 

2. EXAME DE CONFORMIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE PRÉ-

QUALIFICAÇÃO 

2.1. A DECLARAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO do sistema, emitida pela comissão 

técnica da licitante, contendo os respectivos índices técnicos alcançados em 

cada um dos componentes do sistema. 

2.2. O exame de conformidade técnica dos componentes do sistema será 

realizado por agendamento prévio, conforme exigências previstas nas 

especificações técnicas deste edital. 

2.3. Para apresentação do sistema e obtenção da Declaração de Pré-qualificação, 

a proponente deverá, no momento da apresentação, dispor: 
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2.3.1. A descrição das especificações técnicas do sistema de gestão pública, 

na mesma ordem apresentada nas especificações técnicas constantes 

deste anexo. 

2.3.2. Computador portátil próprio com os seguintes softwares instalados: 

2.3.2.1. Sistema gerenciador de banco de dados SqlServer 2008 

R2 ou mais recente; 

2.3.2.2. Sistema Operacional Microsoft Windows 2008 R2 ou 

superior, com Internet Information Server (IIS), versão 7.5 ou 

superior; 

2.3.2.3. Os componentes do sistema que contempla o que está 

especificado nos subitens das especificações técnicas deste anexo. 

2.3.3. Para o exame de conformidade técnica do sistema, com as 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS apresentadas, o(a) Presidente da Comissão 

de Licitação e Comissão Técnica adotará os seguintes procedimentos: 

2.3.3.1. Exame de conformidade técnica da proposta escrita com 

as exigências descritas nas especificações técnicas deste anexo; 

2.3.3.2. Submeterá os programas instalados nos notebooks, 

trazidos pelas proponentes, às verificações técnicas e testes, a fim 

de comprovar, de forma online, o atendimento às especificações 

técnicas deste anexo; 

2.3.3.3. As soluções apresentadas pelas proponentes deverão 

atender a todas as especificações técnicas, conforme descrito nos 

subitens das especificações técnicas deste anexo, sob pena de 

desclassificação da licitante pelo(a) Presidente da CPL. 

2.3.4. A proponente que apresentar proposta com objeto em desacordo com 

as especificações técnicas deste anexo, será desclassificada pelo(a) 

Presidente da CPL e ficará impedida de participar das demais fases deste 

certame, garantido, contudo o direito de permanecer na sessão na 

condição de ouvinte e de interpor recursos na fase recursal. 

2.3.5. A proponente, cujas soluções apresentadas não atenderem, no mínimo, 

a 90% (noventa por cento) das especificações técnicas dos requisitos, 

por sistema e geral, contidos neste anexo, será desclassificada pelo(a) 

Presidente da Comissão de Licitação e ficará impedida de participar das 

demais fases deste certame, garantido, contudo o direito de permanecer 

na sessão na condição de ouvinte e de interpor recursos na fase recursal 

3. DA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO 
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3.1. Para a operacionalização dos sistemas de gestão objeto deste certame, e 
prestação de serviços técnicos de implantação, suporte técnico e manutenção 
deverão ser considerados as seguintes definições: 

3.2. O serviço de implantação será composto pelos serviços de conversão, 
homologação, instalação e treinamento; 

3.3. A licitante vencedora deverá emitir o competente Termo de Implantação 
definitivo ao término da implantação dos sistemas de gestão, para devido 
atestado por servidor designado da administração deste órgão. 

3.4. Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas disposições contratuais bem 
como, nas condições básicas e específicas, da prestação de serviços de 
fornecimento de licença dos sistemas de gestão, estipulada neste Termo de 
Referência e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa autorização 
por parte da administração deste órgão. 

3.5. Fica estabelecido que melhorias da aplicação serão executadas 
posteriormente na fase de monitoramento seguindo o Termo de abertura do 
projeto. 

3.6. Caso a contratante entenda necessário a presença de profissionais 

qualificados na fase de monitoramento a licitante vencedora deverá atender 

prontamente a solicitação. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. AMBIENTE TECNOLÓGICO 

4.1.1. Os sistemas deverão permitir o controle de acesso de cada usuário 

através de certificados digitais do tipo A3, com raiz da infraestrutura de 

chaves públicas brasileiras (ICP-Brasil) e deverá armazenar o certificado 

digital. 

4.1.2. Os sistemas devem ser desenvolvidos na arquitetura de três camadas 

(MVC): camada de apresentação, de regras de negócio e de 

administração de dados. 

4.1.2.1. CAMADA DE APRESENTAÇÃO:  

4.1.2.1.1. O acesso à navegação e a operação das funções dos 

sistemas pelos usuários deverá ser executado exclusivamente via 

software navegador (web browser), sem uso de emuladores de 

sessão, suporte remoto, artifícios de sistemas operacionais ou 

afins, que permita uma aplicação não desenvolvida para web, 

funcionar como se fosse. 

4.1.2.1.2. Ser compatível com qualquer navegador disponível no 

mercado brasileiro, especialmente os mais utilizados. 

4.1.2.1.3. Poder ser instalado em datacenter de serviço de cloud 

computing que possua alta disponibilidade (99% acima) ou em 
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servidor web local com sistema operacional Microsoft Windows 

2008 R2 Server ou superior, com gerenciador de internet IIS 

versão 7.5 ou superior. 

4.1.2.2. CAMADA DE REGRAS DE NEGÓCIO: 

4.1.2.2.1. Permitir o acesso através de certificados digitais do tipo 

A3, com raiz da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 

(ICP-Brasil), contemplando autorizações para o tipo de transação 

a ser executada (consulta, inclusão, alteração ou exclusão), de 

forma dinâmica com efeito imediato. 

4.1.2.2.2. Permitir a disponibilização de catalogo de perfil de usuário 

com definição de padrões de acesso específico por grupo de 

usuário, em função da estrutura organizacional da entidade 

cliente, de forma dinâmica com efeito imediato. 

4.1.2.2.3. Possuir recursos de segurança e trilhas de auditoria e 

rastreabilidade (log), controlando o acesso por usuário, perfil 

e/ou identificador da estação de trabalho, para o registro de 

atualizações de dados e seus responsáveis, para efeito de 

responsabilidade e qualidade das informações, identificando 

usuário, data, hora, operação efetuada, campos acessados, 

conteúdo anterior e atual de cada um dos referidos campos. 

4.1.2.2.4. Possuir recurso de login único pelo usuário, podendo 

utilizar quaisquer um dos sistemas enquanto não efetuar logout. 

4.1.2.3. CAMADA DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS: 

4.1.2.3.1. Trabalhar com banco de dados relacional SQL SERVER 

2008 R2 acima ou ORACLE 10G acima, tanto em ambiente local 

quanto em ambiente cloud computing. 

4.1.2.3.2. As regras de integridade dos sistemas deverão ser 

realizadas pelo sistema gerenciador de banco de dados. 

4.2. AMBIENTE FUNCIONAL 

4.2.1. Deverá permitir a restrição de usuário por unidade gestora, conforme 

lotacionograma da entidade cliente. 

4.2.2. Deverá respeitar a legislação vigente específica da administração 

pública para os processos de administração de materiais. 

4.2.3. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente 

validados e o efeito da transação deverá ser imediato para todos os 

usuários. 
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4.3. AMBIENTE OPERACIONAL 

4.3.1. Segurança de Acesso e de Dados 

4.3.1.1. Uma vez executada uma transação, os seus dados não podem 

ser perdidos, pois o gerenciador da base de dados deverá contar 

com mecanismos seguros de recuperação de falhas. 

4.3.1.2. Os sistemas não deverão permitir que seja eliminada nenhuma 

transação já concretizada. Caso seja necessária uma retificação de 

qualquer informação esta deverá ser estornada para que fique 

registrada permanentemente. 

4.3.1.3. As transações deverão ser acessíveis somente a usuários 

autorizados especificamente a cada uma delas. O sistema deve 

contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões 

de acesso específicos por grupos de usuários. Para cada transação 

autorizada, o administrador de segurança poderá especificar o nível 

do acesso (se apenas para consulta ou também atualização dos 

dados). 

4.3.1.4. As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou 

transação, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato. 

4.3.1.5. O acesso aos dados poderá também ser limitado para um 

determinado setor do lotacionograma, de forma que usuários de 

setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou 

possam alterar dados de outros setores. 

4.3.1.6. Deverão ser registradas todas as tentativas de quebra de 

segurança, identificando o usuário, a transação, a estação-cliente, a 

operação e a data e hora de cada ocorrência. 

4.3.1.7. Possuir interface amigável de gerenciamento dos sistemas. 

4.3.1.8. Criação de perfis (grupos) de usuários com níveis de acesso 

diferenciado para cada órgão e entidade usuária do sistema. 

4.3.1.9. As autorizações por usuário, perfil ou transação deverão ser 

dinâmicas e ter efeito imediato. 

4.3.1.10. Validações de informações on-line, com a exibição de 

mensagens em português ao usuário. 

4.3.1.11. Efetuar a conexão com o usuário através de um canal 

criptografado, tipo SECURE SOCKETS LAYER-SSL, com chave de 

tamanho igual ou superior a 128 bits. 
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4.3.2. Disseminação e Abrangência 

4.3.2.1. Permitir a navegação entre telas referentes a um mesmo 

material ou pedido, não havendo a necessidade de redigitação de 

dados. 

4.3.2.2. Administrar simultaneamente várias unidades gestoras com 

controle de execução integrado e on-line. 

4.3.3. Integração extensível a todos os módulos 

4.3.3.1. Garantir a integração de processos dos diversos módulos, 

garantindo que uma única transação desencadeie todas as ações a 

ele pertinentes. 

4.3.3.2. Garantir a padronização das telas, mensagens, relatórios, botões 

e teclas de função. 

4.3.3.3. Garantir a integração com editores de texto, planilhas, bem 

como gerar relatórios gráficos a partir de informações gerenciais. 

4.3.3.4. Manter senha única para todos os módulos. 

4.3.3.5. Garantir integração com o Sistema de Recursos Humanos, 

mantendo atualizadas informações de mudança dos gerentes, 

unidades administrativas alteradas, criadas ou excluídas. 

4.3.4. Consulta e acesso a informações 

4.3.4.1. Possibilidade de realização de consulta, inclusão e exclusão de 

dados através do ambiente WEB, sem a necessidade de instalação 

de software nas estações cliente. Deverão ser preservados os níveis 

de segurança, definidos pelo grupo de usuário. 

4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SISTEMAS 

4.4.1. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS COMUNS 

4.4.1.1. Deverá possuir nas telas de acesso aos usuários o idioma 
português (exceto as palavras estrangeiras de uso comum); 

4.4.1.2. Permitir a integração a outros sistemas utilizando Web Service; 

4.4.1.3. Não possuir limitação de software para acessos simultâneos; 

4.4.1.4. Manter versão do banco de dados mais atual no mercado; 

4.4.1.5. Possuir a atualização dos dados de entrada de maneira "on line", 

permitindo a atualização dos dados imediatamente após o término da 

transação; 

4.4.1.6. Possuir a metodologia de sistema multiusuário; 
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4.4.1.7. Possuir ajuda online sensível ao contexto (context-sensitive help) 

4.4.1.8. Permitir integração a outros sistemas utilizando XML 

4.4.1.9. Permitir integração a outros sistemas utilizando TXT 

4.4.2. REQUISITOS COMUNS DOS RELATÓRIOS 

4.4.2.1. Permitir importação/exportação de relatórios em arquivo do tipo 

pdf; 

4.4.2.2. Permitir importação/exportação de relatórios em arquivo do tipo 

xls; 

4.4.2.3. Os relatórios gerados pelo sistema deverão ser esteticamente 

padronizados quanto a: a) Cabeçalho, Logo; b) Título do relatório; c) 

Tabelas (Título de colunas, Título de linhas e Bordas); d) Paginação, 

Margens e Rodapé. 

4.4.3.   REQUISITOS COMUNS DO ACESSO 

4.4.3.1. Possuir uma única ferramenta de controle de usuário e 

autenticação para todos os módulos; 

4.4.3.2. O sistema deverá ser concebido como um sistema de autorização 

(e não de restrição), em que um novo usuário tem, inicialmente, 

todos os acessos revogados, e é necessária liberação para que 

acesse funcionalidades do sistema; 

4.4.3.3. Permitir que o perfil de um usuário seja vinculado à sua área de 

lotação, e mude com ela, de acordo com o respectivo perfil padrão 

da nova área; 

4.4.3.4. Permitir a existência de Administrador Puro, que concede e 

revoga acessos, mas não possui acesso pessoal à execução das 

transações com que trabalha; 

4.4.3.5. Permitir criação de perfis customizáveis de acesso; 

4.4.3.6. Permitir autenticação via certificação digital, para determinadas 

funcionalidades; 

4.4.3.7. Possuir tela que permite concessão, bloqueio, desbloqueio, 

recuperação e revogação de senhas de acessos; 

4.4.3.8. Permitir o acesso a dados históricos de permissões de acesso;  

4.4.4. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE: Instrumento 

efetivo para planejar, registrar, acompanhar e controlar a execução 

orçamentária e financeira, proporcionando agilidade e eficiência na 
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programação financeira, tornando a contabilidade fonte segura de 

informações gerenciais para tomada de decisões. 

4.4.4.1. Permitir o cadastro de Domicilio Bancário; 

4.4.4.2. Permitir o cadastro de Unidade Gestora com vários Domicílios 

bancários; 

4.4.4.3. Permitir o cadastro de Pessoa; 

4.4.4.4. Permitir o cadastro de Pessoa sem duplicação de CPF/CNPJ; 

4.4.4.5. Permitir o cadastro de Inscrição Genérica; 

4.4.4.6. Permitir o cadastro de Tipos de Aplicação; 

4.4.4.7. Permitir o cadastro de Tipos de Retenção; 

4.4.4.8. Permitir o cadastro de Tipos de Adiantamento; 

4.4.4.9. Permitir o cadastro de Nota Fiscal; 

4.4.4.10. Permitir o cadastro de Natureza da Despesa; 

4.4.4.11. Permitir o cadastro orçamentário (Função, Sub Função, 

Programa, Regionalização, Ação, Esfera, Fonte, Operador de uso, 

Unidade Gestora, Horizonte Temporal, Indicador); 

4.4.4.12. Permitir o cadastro de Natureza da Receita; 

4.4.4.13. Permitir o cadastro de Órgão; 

4.4.4.14. Permitir o cadastro de Unidade Orçamentária; 

4.4.4.15. Permitir o cadastro de Produto; 

4.4.4.16. Permitir o cadastro do Plano de Conta; 

4.4.4.17. O Plano de Conta deve Trabalhar com os Sistemas 

Contábeis Compensação, Financeiro, Orçamentário e Patrimonial; 

4.4.4.18. O Plano de Conta deve permitir o vínculo com uma 

Estrutura Classificatória; 

4.4.4.19. Permitir o Cadastro de Eventos Contábeis; 

4.4.4.20. Permitir o Cadastro de Tipos de Eventos; 

4.4.4.21. Permitir a configuração de formulários para a chamada de 

forma automatizada dos eventos; 

4.4.4.22. Permitir a Restrição de Documentos por Eventos; 

4.4.4.23. Permitir a emissão da Razão Contábil; 

4.4.4.24. Permitir a emissão da Razão Contábil com os 

detalhamentos de Conta Corrente; 

4.4.4.25. Permitir a emissão de Balancete; 

4.4.4.26. Permitir realizar de forma manual e automatizada os 

registros contábeis; 

4.4.4.27. Permitir que seja efetuada a recontabilização dos registros 

contábeis sem que seja necessário realizar a exclusão dos cadastros 

realizados; 
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4.4.4.28. Permitir o lançamento dos Documentos Orçamentários 

(Reserva, Liquidação, Empenho, Dotação, Crédito, Previsão de 

Receita e Aplicação); 

4.4.4.29. Permitir gerenciar numeração de todos os documentos a 

nível de órgão, unidade ou Lotação; 

4.4.4.30. Permitir a configuração de campos exigidos nos 

formulários da execução; 

4.4.4.31. Permitir o lançamento de estorno dos Documentos 

Orçamentários (Reserva, Liquidação, Empenho, Dotação, Crédito, 

Previsão de Receita e Aplicação); 

4.4.4.32. Permitir o lançamento de reforço dos Documentos 

Orçamentários (Reserva, Liquidação, Empenho, Dotação, Crédito, 

Previsão de Receita e Aplicação); 

4.4.4.33. Permitir o controle de saldo das dotações orçamentárias 

diariamente não permitindo reservar ou complementação ou 

anulação parcial/total; 

4.4.4.34. Permitir na liquidação da despesa que sejam informados 

os vencimentos das liquidações totais ou parciais, e os documentos 

comprobatórios da despesa tais como: Nota fiscal, recibo, faturas; 

4.4.4.35. Permitir informar as retenções nas liquidações que se 

aplicam; 

4.4.4.36. Permitir um controle por data das operações 

orçamentárias e financeiras diário, semanal, quinzenal ou mensal, 

impedindo o usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos 

registros; 

4.4.4.37. Permitir o início do mês ou exercício, mesmo que não 

tenha ocorrido o fechamento anterior, atualizando saldos na medida 

em que seja necessário; 

4.4.4.38. Permitir o controle das obras executadas pelo Órgão; 

4.4.4.39. Permitir a transferência automática para o exercício 

seguinte dos saldos de balanço no encerramento do exercício; 

4.4.4.40. Permitir registrar as estimativas de receita e de despesa 

do município para os diversos meses do ano; 

4.4.4.41. Permitir estabelecer e registrar as cotas de desembolso 

mensais através de órgão, unidade, dotação, natureza de despesa, 

fonte, limitadas a estimativas de receitas, remanejamento se 

necessário; 

4.4.4.42. Permitir efetuar a elaboração do Plano Plurianual com 

cadastro das ações e dos programas de governo; 
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4.4.4.43. Permitir a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) compatível com o plano plurianual; 

4.4.4.44. Permitir elaboração da proposta orçamentária para o 

exercício seguinte, podendo ser exportado o orçamento do exercício 

em execução ou de exercícios anteriores; 

4.4.4.45. Permitir disponibilizar no início do exercício o orçamento 

aprovado para a execução orçamentária. Caso a proposta 

orçamentária não seja aprovada, deve permitir a liberação do 

duodécimo referente ao orçamento anterior; 

4.4.4.46. Permitir a gerencia e a atualização das tabelas de 

classificação econômica da receita e da despesa, do plano de 

classificação da funcional programática e das fontes de recurso; 

4.4.4.47. Permitir que na abertura de créditos adicionais, o controle 

dos limites de abertura conforme determinado na Lei Orçamentária 

Anual, resguardando o histórico das alterações dos valores e 

exigindo a informação da legislação de autorização; 

4.4.4.48. Permitir a emissão de relatórios do Plano Plurianual; 

4.4.4.49. Possuir rotina para geração dos Arquivos no padrão XML e 

no layout do APLIC (Auditoria Publica Informatizada de Contas), 

conforme especificação do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso (TCE-MT); 

4.4.4.50. Possibilitar a emissão dos anexos previstos na Lei 

4.320/64: 

Demonstrativo Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica, 
Resumo Geral da Receita, Resumo Geral da Despesa, Programa de 
Trabalho, Programas por Projetos e Atividades, Programas conforme 
Vínculo com Recursos, Demonstrativo da Despesa por Órgãos e 
Funções, Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, 
Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada (Sintético e 
Analítico), Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, 
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, Demonstrativo da Dívida 
Flutuante. 

4.4.4.51. Permitir a elaboração da LOA sem a necessidade de se 

cadastrar para cada destinação de recurso uma especificação de 

receita; 

4.4.4.52. Permitir a inserção de dotações orçamentárias em 

suplementações já cadastradas, mesmo que já existam empenhos 

para as dotações já existentes; 

4.4.4.53. Permitir o cadastro de somente uma despesa-extra para 

várias liquidações que possuam descontos. 
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4.4.5. SISTEMA DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO: Controle efetivo 

dos processos de aquisição de consumo, como a permissão da 

distribuição e transferências de materiais de consumo entre as 

unidades, possibilitando que setores específicos gerenciem as 

transferências dos materiais de sua responsabilidade. 

4.4.5.1. Permitir o cadastramento do processo de aquisição do material; 

4.4.5.2. Permitir o cadastramento do tipo de aquisição do material; 

4.4.5.3. Permitir a pesquisa da aquisição do material; 

4.4.5.4. Permitir o cadastramento da vigência da aquisição do material; 

4.4.5.5. Permitir vincular a ata de registro de preço ao processo de 

aquisição do material; 

4.4.5.6. Permitir o cadastramento dos itens do processo de aquisição do 

material; 

4.4.5.7. Permitir o cadastramento da quantidade contratada e aditivada 

do item; 

4.4.5.8. Permitir o cadastramento da entrada de material; 

4.4.5.9. Permitir o cadastramento do ano, número e data de emissão da 

nota fiscal; 

4.4.5.10. Permitir o cadastramento do fornecedor, informações de 

empenho e ordem bancária da nota de entrada; 

4.4.5.11. Permitir a pesquisa de entradas abertas/fechadas; 

4.4.5.12. Permitir a pesquisa por fornecedor, ano, número e data de 

emissão da nota fiscal; 

4.4.5.13. Permitir o recebimento dos itens fracionados ou integrais 

com base no processo de aquisição; 

4.4.5.14. Permitir o estorno de entradas de itens; 

4.4.5.15. Permitir o cadastramento do pedido de material; 

4.4.5.16. Permitir o cadastramento de itens de quantidade 

fracionados; 

4.4.5.17. Permitir o cadastramento de foto para o item; 

4.4.5.18. Permitir o envio de pedido; 

4.4.5.19. Permitir o atendimento de pedidos por usuários 

específicos; 

4.4.5.20. Permitir a pesquisa do pedido por situação; 

4.4.5.21. Permitir a pesquisa do pedido por solicitante ou 

atendente; 

4.4.5.22. Permitir a pesquisa do pedido por ano, número e data; 

4.4.5.23. Permitir o cancelamento de pedidos; 

4.4.5.24. Permitir a impressão da guia de recebimento dos pedidos 

atendidos; 
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4.4.5.25. Permitir atender parcialmente um item do pedido; 

4.4.5.26. Permitir o cadastramento de pedidos para doação; 

4.4.5.27. Permitir o cadastramento de ajuste de estoque do item; 

4.4.5.28. Permitir o cadastramento do item por número do lote, 

validade e data de fabricação; 

4.4.5.29. Permitir a geração do balancete quantitativo/financeiro 

mensal; 

4.4.5.30. Permitir a consulta do histórico de entradas; 

4.4.5.31. Permitir a consulta do histórico de requisições; 

4.4.5.32. Permitir o cadastramento dos itens por classe, família, 

produto e item; 

4.4.5.33. Permitir o cadastramento de fornecedor; 

4.4.5.34. Permitir o cadastramento de setores atendidos por 

almoxarifado; 

4.4.5.35. Permitir o cadastramento de dias específicos para 

atendimentos de itens; 

4.4.5.36. Permitir o cadastramento de localizações dentro do 

almoxarifado; 

4.4.5.37. Permitir o cadastramento de responsabilidade do 

almoxarifado; 

4.4.5.38. Permitir o cadastramento de almoxarifados; 

4.4.5.39. Permitir a emissão do relatório de balancete mensal; 

4.4.5.40. Permitir a emissão do relatório de itens atendidos; 

4.4.5.41. Permitir a emissão do relatório de consumo por lotação; 

4.4.5.42. Permitir a emissão do relatório de consumo médio; 

4.4.5.43. Permitir a emissão do relatório de previsão de consumo; 

4.4.5.44. Permitir a emissão do relatório de estoque atual; 

4.4.5.45. Permitir a emissão do relatório de estoque por setor; 

4.4.5.46. Permitir a emissão do relatório de valor do estoque; 

4.4.5.47. Permitir a emissão do relatório de entradas; 

4.4.5.48. Permitir a emissão do relatório de movimento de saídas; 

4.4.5.49. Permitir a emissão do relatório de pedidos; 

4.4.5.50. Permitir a emissão do relatório de estorno de entradas; 

4.4.5.51. Permitir a emissão do relatório de ajuste de estoque. 

4.4.6. SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E VEÍCULOS: Propiciar 

o bom funcionamento da entidade e uniformidade de procedimentos 

de aquisição, controle, armazenamento, fornecimento e identificação 

de materiais classificados como veículos, tratando todas as suas 

particularidades como abastecimento, motorista, seguro, chassi, 

RENAVAM, dentre outros, de forma dinâmica. 
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4.4.6.1. Permitir a pesquisa de veículos pelos seguintes itens: órgão, 

unidade, lotação, local instalação, grupo, tipo, marca, modelo, 

tombo do veículo, situação, ano de aquisição e número da aquisição; 

4.4.6.2. Permitir o cadastro de abastecimento do veículo; 

4.4.6.3. Permitir o cadastro de ocorrências para os veículos; 

4.4.6.4. Permitir o cadastro de condutor; 

4.4.6.5. Permitir o cadastro de rota dos veículos; 

4.4.6.6. Permitir o cadastro de seguro obrigatório; 

4.4.6.7. Permitir o cadastro de serviços realizados nos veículos; 

4.4.6.8. Permitir o cadastro de substituição dos pneus; 

4.4.6.9. Permitir o cadastro de tipos de ocorrências e utiliza este cadastro 

como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.10. Permitir o cadastro de tipos de serviços e utiliza este 

cadastro como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.11. Permitir o cadastro de tipo de combustível e utiliza este 

cadastro como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.12. Permitir o cadastro da carroceria de veículo e utiliza este 

cadastro como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.13. Permitir o cadastro de motoristas terceirizados e utiliza 

este cadastro como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.14. Permitir o cadastro de veículos e utiliza este cadastro 

como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.15. Permitir buscar os veículos cadastrados no Sistema de 

material permanente; 

4.4.6.16. Permitir o cadastro de fonte pagadora e utiliza este 

cadastro como seleção em outras telas do sistema; 

4.4.6.17. Permitir a exportação de arquivos em formato XML; 

4.4.6.18. Permitir a geração de relatório de abastecimento dos 

veículos pelos seguintes itens: condutor, veículo, odômetro, data de 

início e data final; 

4.4.6.19. Permitir a geração de relatório de ocorrência dos veículos 

pelos seguintes itens: condutor, veículo, odômetro, data de início da 

ocorrência, data final da ocorrência, tipo de ocorrência; 

4.4.6.20. Permitir a geração de relatório de veículos que realizaram 

troca de pneus pelos seguintes itens: veículos, data de início da 

troca, data final da troca, odômetro, quantidade de pneu e tipo da 

troca; 

4.4.6.21. Permitir a geração de relatório de rotas dos veículos pelos 

seguintes itens: condutor, veículo, odômetro inicial, odômetro final, 
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data de início da rota, data final da rota, horas utilizadas, origem, 

destino, observações; 

4.4.6.22. Permitir a geração de relatório de seguro obrigatório do 

veículo pelos seguintes itens: veículo, data de início do pagamento, 

data final do pagamento, anual do exercício e valor; 

4.4.6.23. Permitir a geração de relatório dos serviços realizados nos 

veículos pelos seguintes itens: fornecedor, veículo, odômetro, data 

de início do serviço, data final do serviço, tipo de serviço e valor. 

4.4.7. SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS: Controle efetivo dos 

processos inerentes a licitações e compras, composto de várias fases 

coordenadas e interdependentes, habilitando os envolvidos na utilização 

eficaz do ciclo dos processos. Permitir o pedido de materiais, montagem 

do termo de referência, edital e execução da concorrência pública. 

4.4.7.1. Permitir o cadastramento por tipo de material (permanente, 

consumo ou serviço); 

4.4.7.2. Permitir o cadastramento da quantidade do produto inteira ou 

fracionada; 

4.4.7.3. Permitir o cadastramento do catálogo de produtos; 

4.4.7.4. Permitir o cadastro do produto com elemento, subelemento e 

desdobramento de despesa; 

4.4.7.5. Possuir pesquisa dos itens do catalogo; 

4.4.7.6. Permitir o cadastramento da unidade de medida no produto; 

4.4.7.7. Permitir o cadastramento da descrição e da discriminação do 

produto do catálogo; 

4.4.7.8. Permitir o cadastramento do atendimento do pedido de compra 

encaminhado; 

4.4.7.9. Permitir o cadastramento de uma justificativa para o não 

atendimento do pedido de compra; 

4.4.7.10. Permitir a unificação dos pedidos de compra; 

4.4.7.11. Permitir a unificação dos pedidos de compra 

independentes do tipo de produto (permanente, consumo ou 

serviço); 

4.4.7.12. Possuir pesquisa de pedidos agrupados e desagrupados 

por tipo de produto; 

4.4.7.13. Permitir unificar parcialmente os pedidos atendidos; 

4.4.7.14. Permitir o cadastramento de um processo através do 

pedido unificado; 

4.4.7.15. Permitir o cadastramento com numeração manual ou 

automática; 
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4.4.7.16. Permitir o cadastramento do tipo de fluxo (seguir o fluxo 

ou não seguir o fluxo de processo); 

4.4.7.17. Permitir o cadastramento com prazo a ser respondido ou 

encaminhado; 

4.4.7.18. Permitir a pesquisa do processo por ano, número e 

situação; 

4.4.7.19. Permitir o cadastramento do tipo de processo; 

4.4.7.20. Permitir o encaminhamento para outro setor; 

4.4.7.21. Permitir visualizar os protocolos que pertencem ao 

processo; 

4.4.7.22. Permitir visualizar os documentos que pertencem ao 

processo; 

4.4.7.23. Permitir o cadastramento da situação; 

4.4.7.24. Permitir visualizar os processos que saíram do fluxo; 

4.4.7.25. Permitir visualizar os documentos dos processos que 

saíram do fluxo; 

4.4.7.26. Permitir identificar a autoria de alteração e exclusão de 

processos; 

4.4.7.27. Permitir o cadastramento do termo de referência; 

4.4.7.28. Permitir o cadastramento do objeto e da justificativa do 

termo de referência; 

4.4.7.29. Permitir o cadastramento do responsável pelo termo de 

referência; 

4.4.7.30. Permitir o cadastramento do prazo de execução e vigência 

do termo de referência; 

4.4.7.31. Permitir o cadastramento do fiscal do contrato; 

4.4.7.32. Permitir o cadastramento do lote de produtos; 

4.4.7.33. Permitir o cadastramento da ordenação do lote dos 

produtos automática ou manualmente; 

4.4.7.34. Permitir o cadastramento de vários pedidos unificados a 

um único lote ou a vários lotes; 

4.4.7.35. Permitir o cadastramento das exigências mínimas do 

fornecedor; 

4.4.7.36. Permitir o cadastramento das cotações dos lotes; 

4.4.7.37. O cadastro deverá alertar caso o lote não possua três 

cotações; 

4.4.7.38. Permitir a visualização dos itens do lote por cores 

simbolizando itens cotados/sem cotação; 

4.4.7.39. Permitir o cadastramento do valor unitário do item do 

lote; 
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4.4.7.40. Permitir o cadastramento das propostas dos fornecedores; 

4.4.7.41. Permitir a digitalização das propostas dos fornecedores; 

4.4.7.42. Permitir o cadastramento das dotações orçamentárias por 

item ou por lote; 

4.4.7.43. Permitir o cadastramento do edital; 

4.4.7.44. Permitir o cadastramento da data do certame, da hora, e 

do local; 

4.4.7.45. Permitir o cadastramento do responsável jurídico do 

edital; 

4.4.7.46. Permitir o cadastramento do pregão presencial; 

4.4.7.47. Permitir o cadastramento do tipo de contratação (registro 

de preço ou contrato); 

4.4.7.48. Permitir o cadastramento das publicações do edital; 

4.4.7.49. Permitir o cadastramento dos lances dos fornecedores 

classificados para a etapa de lances do certame; 

4.4.7.50. Permitir o cadastramento dos fornecedores classificados / 

desclassificados para o certame; 

4.4.7.51. Permitir o cadastramento dos relatórios diretamente para 

o processo como anexo; 

4.4.7.52. Permitir o cadastramento do ajuste de valores dos itens 

pós-certame; 

4.4.7.53. Permitir assinar digitalmente todos os documentos do 

processo; 

4.4.7.54. Permitir o cadastramento de grupos de documentos; 

4.4.7.55. Permitir o cadastramento de tipos de documento; 

4.4.7.56. Permitir visualizar os documentos por processo; 

4.4.7.57. Permitir o cadastramento do fornecedor; 

4.4.7.58. Permitir o cadastramento do responsável pelo fornecedor; 

4.4.7.59. Permitir o cadastramento da modalidade; 

4.4.7.60. Permitir o cadastramento da ocorrência; 

4.4.7.61. Permitir o cadastramento de qualificação; 

4.4.7.62. Permitir o cadastramento do tipo de ocorrência; 

4.4.7.63. Permitir o cadastramento do tipo de termo de referência; 

4.4.7.64. Permitir o cadastramento das ações do fluxo; 

4.4.7.65. Permitir o cadastramento do fluxo das ações por tipo de 

processo; 

4.4.7.66. Permitir o cadastramento da equipe pregoeira; 

4.4.7.67. Permitir o envio do processo licitatório finalizado para 

elaboração do registro de preço; 
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4.4.7.68. Permitir o envio do processo licitatório finalizado para 

elaboração do contrato; 

4.4.7.69. Permitir o reajuste do produto pós-processo licitatório 

finalizado; 

4.4.7.70. Permitir o cadastramento de produtos por fornecedor; 

4.4.7.71. Permitir a emissão de relatório de cotações dos itens; 

4.4.7.72. Permitir a emissão de relatório de propostas e lances; 

4.4.7.73. Permitir a emissão de relatório de itens não adjudicados; 

4.4.7.74. Permitir a emissão de relatório de fornecedor 

desclassificados; 

4.4.7.75. Permitir a emissão de relatório de conferência de pregão; 

4.4.7.76. Permitir a emissão de relatório de itens sorteados em 

pregão; 

4.4.7.77. Permitir a emissão de relatório de atas de registro de 

preço; 

4.4.7.78. Permitir a emissão de relatório de fornecedores 

inabilitados; 

4.4.7.79. Permitir a emissão de relatório de cotação de itens 

detalhados; 

4.4.7.80. Permitir a emissão de relatório de ordem de fornecimento; 

4.4.7.81. Possibilitar a visualização dos processos em uma tela de 

consultas filtrando pela modalidade do processo. 

4.4.8.  SISTEMA DE PATRIMÔNIO PUBLICO: Propiciar o bom 

funcionamento da entidade e uniformidade de procedimentos de 

aquisição, controle, armazenamento, fornecimento e identificação de 

materiais. Tudo isso desenvolvido de forma interativa com a finalidade de 

gerir e coordenar um aglomerado de atividades ligadas a 

provisionamento e insumos materiais. 

4.4.8.1. Permitir o cadastramento do processo de aquisição do material; 

4.4.8.2. Permitir o cadastramento do tipo de aquisição do material; 

4.4.8.3. Permitir a pesquisa da aquisição do material; 

4.4.8.4. Permitir o cadastramento da vigência da aquisição do material; 

4.4.8.5. Permitir vincular a ata de registro de preço ao processo de 

aquisição do material; 

4.4.8.6. Permitir o cadastramento dos itens do processo de aquisição do 

material; 

4.4.8.7. Permitir o cadastramento da quantidade contratada e aditivada 

do item; 

4.4.8.8. Permitir o cadastramento da entrada de material; 
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4.4.8.9. Permitir o cadastramento do ano, número e data de emissão da 

nota fiscal; 

4.4.8.10. Permitir o cadastramento do fornecedor, informações de 

empenho e ordem bancária da nota de entrada; 

4.4.8.11. Permitir a pesquisa de entradas abertas/fechadas; 

4.4.8.12. Permitir a pesquisa por fornecedor, ano, número e data de 

emissão da nota fiscal; 

4.4.8.13. Permitir o recebimento dos itens fracionados ou integrais 

com base no processo de aquisição; 

4.4.8.14. Permitir o cadastramento do pedido de material; 

4.4.8.15. Permitir o cadastramento de itens de quantidade 

fracionados; 

4.4.8.16. Permitir o cadastramento de foto para o item; 

4.4.8.17. Permitir o reaproveitamento do item utilizado em um 

pedido anterior; 

4.4.8.18. Permitir o cadastramento do pedido com base em uma 

categoria específica; 

4.4.8.19. Permitir o envio de pedido; 

4.4.8.20. Permitir o atendimento de pedidos por usuários 

específicos; 

4.4.8.21. Permitir a pesquisa do pedido por situação; 

4.4.8.22. Permitir a pesquisa do pedido por solicitante ou 

atendente; 

4.4.8.23. Permitir a pesquisa do pedido por ano, número e data; 

4.4.8.24. Permitir o cancelamento de pedidos; 

4.4.8.25. Permitir a impressão da guia de recebimento dos pedidos 

atendidos; 

4.4.8.26. Permitir atender parcialmente um item do pedido; 

4.4.8.27. Permitir movimentar materiais para os itens atendidos; 

4.4.8.28. Permitir cancelar a movimentação de materiais atendidos 

no pedido; 

4.4.8.29. Permitir pesquisar o material por setor; 

4.4.8.30. Permitir pesquisar o material grupo, tipo, marca ou 

modelo de material; 

4.4.8.31. Permitir o cadastramento do tombo no material; 

4.4.8.32. Permitir a movimentação do material; 

4.4.8.33. Permitir o envio do material para manutenção; 

4.4.8.34. Permitir o cadastramento da depreciação do material; 

4.4.8.35. Permitir visualizar o histórico de eventos de um material; 

4.4.8.36. Permitir o cadastramento de imagens do material; 
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4.4.8.37. Permitir o cancelamento do tombamento do material; 

4.4.8.38. Permitir o tombamento automático por lote de materiais; 

4.4.8.39. Permitir o recebimento dos materiais movimentados; 

4.4.8.40. Permitir a homologação para usuários específicos dos 

recebimentos de materiais; 

4.4.8.41. Permitir a importação de guias de recebimento de 

materiais digitalizadas; 

4.4.8.42. Permitir a importação múltiplas guias de recebimento de 

materiais digitalizadas; 

4.4.8.43. Permitir o cadastramento da baixa de material; 

4.4.8.44. Permitir o cadastramento de fornecedor; 

4.4.8.45. Permitir o cadastramento de entidades/responsáveis; 

4.4.8.46. Permitir o cadastramento de tipos de baixa patrimonial; 

4.4.8.47. Permitir o cadastramento de produtos; 

4.4.8.48. Permitir o cadastramento de portarias/leis; 

4.4.8.49. Permitir o cadastramento de unidades gestoras; 

4.4.8.50. Permitir o cadastramento de locais de instalação; 

4.4.8.51. Permitir a emissão do relatório de entrada; 

4.4.8.52. Permitir a emissão do relatório de bens por período; 

4.4.8.53. Permitir a emissão do relatório de nota fiscal por 

empenho; 

4.4.8.54. Permitir a emissão do relatório de material; 

4.4.8.55. Permitir a emissão do relatório de termo de materiais 

movimentados; 

4.4.8.56. Permitir a emissão do relatório de termo de 

responsabilidade; 

4.4.8.57. Permitir a emissão do relatório de local de instalação; 

4.4.8.58. Permitir a emissão do relatório de materiais pré-baixados; 

4.4.8.59. Permitir a emissão do relatório de listagem de tombos; 

4.4.8.60. Permitir a emissão do relatório de inventário; 

4.4.8.61. Permitir a emissão do relatório de materiais e pedidos não 

atendidos; 

4.4.8.62. Permitir a emissão do relatório de situação dos pedidos; 

4.4.8.63. Permitir a emissão do relatório de valor de patrimônio; 

4.4.8.64. Permitir a emissão do relatório de inventário físico e 

financeiro; 

4.4.8.65. Permitir a emissão do relatório de materiais 

movimentados. 

4.4.9. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE 

PAGAMENTO: Controle efetivo dos processos inerentes a recursos 
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humanos, possibilitando que os setores específicos gerenciem 

procedimentos como Férias, Licenças, Benefícios, Inclusão e 

Alteração de Funcionários, Folha de pagamento, Relatórios, dentre 

outras funcionalidades. 

4.4.9.1. Permitir o cadastro de servidor; 

4.4.9.2. Não permitir o cadastro de servidor caso existir um cadastro de 

servidor com o CPF informador pelo usuário; 

4.4.9.3. Permitir o cadastro das informações curriculares do servidor, tais 

como o nível de escolaridade, cursos, graduações, pós-graduações, 

eventos, etc; 

4.4.9.4. Permitir o cadastro de dependentes do servidor; 

4.4.9.5. Utilizar o cadastro de dependentes do servidor como base para o 

cálculo de imposto de renda de pessoa física e/ou salário-família; 

4.4.9.6. Permitir o cadastro do motivo da dependência entre o 

dependente e o servidor e utiliza esse cadastro como seleção em 

outras telas do Sistema; 

4.4.9.7. Permitir o cadastro dos bancos e agências bancárias e utiliza 

esse cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.8. Permitir o cadastro de feriados e utiliza esse cadastro como 

seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.9. Permitir o cadastro de tipo sanguíneo do servidor e utiliza esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.10. Permitir o cadastro de nacionalidade e utiliza esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.11. Permitir o cadastro de municípios e utiliza esse cadastro 

como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.12. Permitir o cadastro de estado civil e utiliza esse cadastro 

como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.13. Permitir o cadastro de formação do servidor e utiliza esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.14. Permitir o cadastro de tipo de capacitação do servidor e 

utiliza esse cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.15. Permitir o cadastro de tipo de Órgão e utiliza esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.16. Permitir o cadastro de Leis e utiliza esse cadastro como 

seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.17. Permitir o cadastro de cargos e função comissionada, 

distinguindo o cadastro entre as duas e utiliza esse cadastro como 

seleção em outras telas do Sistema; 
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4.4.9.18. Permitir o cadastro da quantidade de vagas de cargos e 

utiliza esse cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.19. Permitir o cadastro da quantidade de vagas da função 

comissionada e utiliza esse cadastro como seleção em outras telas 

do Sistema; 

4.4.9.20. Permitir o cadastro da estrutura organizacional do Órgão e 

utiliza esse cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.21. Permitir o cadastro do vínculo empregatício efetivo, 

conforme especificado em lei do estatuto dos servidores públicos; 

4.4.9.22. Permitir o cadastro do vínculo empregatício celetista, 

conforme especificado na CLT; 

4.4.9.23. Permitir o cadastro do vínculo empregatício cargo em 

comissão ou função comissionada, conforme especificado em 

legislação local; 

4.4.9.24. Permitir consultar o histórico dos servidores que ocupam 

ou ocuparam uma determinada vaga de cargo ou função 

comissionada; 

4.4.9.25. Não permitir o cadastro do vínculo empregatício efetivo 

caso todas as vagas cadastradas já estejam sendo ocupadas por 

servidores ativos; 

4.4.9.26. Não permitir o cadastro do vínculo empregatício celetista 

caso todas as vagas cadastradas já estejam sendo ocupadas por 

servidores ativos; 

4.4.9.27. Não permitir o cadastro do vínculo empregatício cargo em 

comissão ou função comissionada caso todas as vagas cadastradas 

já estejam sendo ocupadas por servidores ativos; 

4.4.9.28. Permitir o cadastro e a consulta do histórico da lotação do 

servidor, por matrícula de servidor; 

4.4.9.29. A numeração da matrícula é única para todos os tipos de 

vínculos; 

4.4.9.30. Permitir o cadastro e a consulta do histórico do cargo em 

comissão ou função comissionada de servidor com vínculo efetivo; 

4.4.9.31. Permitir o cadastro de afastamentos por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.32. Permitir o cadastro de atestados médicos/odontológico e 

licenças médicas/odontológicas por matrícula de servidor; 

4.4.9.33. Permitir o cadastro da cedência por matrícula de servidor; 

4.4.9.34. Permitir o cadastro da readaptação de função por 

matrícula de servidor; 
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4.4.9.35. Permitir o cadastro da redução de carga horária por 

matrícula de servidor; 

4.4.9.36. Permitir a importação de arquivo de ponto eletrônico, 

vinculando faltas, atrasos e horas extras de acordo com a matrícula 

e/ou CPF do servidor; 

4.4.9.37. Permitir o lançamento de faltas, atrasos e horas extras, 

por matrícula de servidor; 

4.4.9.38. Possuir módulo de geração automática de escala de férias 

anual de todos os servidores ativos; 

4.4.9.39. Possuir níveis de controle de acesso, como: alteração pelo 

servidor, alteração pelos gestores e alteração pelo Departamento de 

Pessoal, para a alteração do gozo de férias do servidor; 

4.4.9.40. Possuir cadastro de licença prêmio, por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.41. Possuir cadastro de compensações financeiras, por 

matrícula de servidor; 

4.4.9.42. Possuir cadastro de parcelas indenizatórias, por matrícula 

de servidor; 

4.4.9.43. Possuir cadastro de vantagens pessoais, por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.44. Possuir cadastro de pensões alimentícias, por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.45. Possuir cadastro de aulas excedentes por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.46. Possuir cadastro de consignações por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.47. Possuir o cadastro e a consulta do histórico da referência 

salarial do servidor com vínculo empregatício efetivo, por matrícula 

de servidor; 

4.4.9.48. Possuir o cadastro e a consulta da progressão funcional, 

por matrícula de servidor; 

4.4.9.49. Possuir cadastro de benefícios de vale transporte, auxílio 

alimentação e auxílio creche, por matrícula de servidor; 

4.4.9.50. Todas as inclusões realizadas no RH não deverão ser 

incluídas automaticamente na folha de pagamento. Possuir um 

módulo de autorização e/ou processamento das ações realizadas no 

RH para a folha de pagamento; 

4.4.9.51. Possuir o cadastro de eventos da vida funcional do 

servidor e utiliza esse cadastro como seleção em outras telas do 

Sistema; 
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4.4.9.52. Permitir a consulta de todos os eventos da vida funcional 

do servidor, por matrícula do servidor; 

4.4.9.53. Possuir módulo de configuração de plano de cargos, 

carreiras, salários e vencimentos, para os servidores de vínculo 

efetivo, sem interferir na folha de pagamento atual; 

4.4.9.54. Possuir módulo de reajuste de plano de cargos, carreiras, 

salários e vencimentos, para os servidores de vínculo efetivo, sem 

interferir na folha de pagamento atual; 

4.4.9.55. Possuir elevação automática de referência salarial, de 

acordo com o tempo de serviço de vínculo efetivo, e por matrícula 

de servidor; 

4.4.9.56. Permitir o cadastro de documentos, como atos, ofícios, 

comunicação interna, etc. e utiliza esse cadastro como seleção em 

outras telas do Sistema; 

4.4.9.57. Permitir vincular os documentos cadastrados com os 

eventos da vida funcional do servidor, por matrícula; 

4.4.9.58. Permitir vincular os documentos cadastrados com os 

cadastros de afastamento, licença médica, cedência, readaptação de 

função e redução de carga horária; 

4.4.9.59. Permitir vincular os documentos cadastrados com os 

cadastros de licença prêmio, compensações financeiras, parcelas 

indenizatórias, vantagens pessoais, pensões alimentícias, aulas 

excedentes e consignações; 

4.4.9.60. Permitir consultar a estrutura organizacional do Órgão, em 

forma de árvore, apresentando os servidores ativos em seus nós; 

4.4.9.61. Possuir o cadastro de centro de custo e utilizar esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.62. Permitir vincular o histórico da lotação do servidor com o 

centro de custo, por matrícula de servidor; 

4.4.9.63. Permitir o cadastro de contratos de pessoal temporário e 

utilizar esse cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.9.64. Permitir o cadastro do vínculo empregatício prestador de 

serviço de pessoa física por meio de contrato de pessoal temporário; 

4.4.9.65. O Sistema deve encerrar, automaticamente, os contratos 

de pessoal temporário na folha de pagamento; 

4.4.9.66. Permitir o cadastro e a consulta do histórico da jornada de 

trabalho, por matrícula do servidor; 

4.4.9.67. Permitir configurar o recebimento de adicional de 

insalubridade, por estrutura organizacional e por cargo, de forma a 
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realizar o lançamento na folha de pagamento de acordo com as 

alterações realizadas no RH; 

4.4.9.68. Possuir o cadastro e a consulta do holerite do servidor, 

por matrícula; 

4.4.9.69. Possuir o cadastro e a consulta do holerite da pensão 

alimentícia do servidor, por matrícula; 

4.4.9.70. Possuir o cadastro de folhas de pagamento, por mês, ano 

e tipo de folha; 

4.4.9.71. Possuir os tipos de folha de pagamento: normal, 

complementar, férias e décimo terceiro; 

4.4.9.72. Possuir as situações da folha de pagamento: os dados da 

folha de pagamento podem ser alterados pelos usuários / os dados 

da folha de pagamento não podem ser alterados pelos usuários; 

4.4.9.73. O cálculo da folha de pagamento só pode ser realizado 

nas folhas cuja situação é: os dados da folha de pagamento podem 

ser alterados pelos usuários; 

4.4.9.74. O sistema não deve permitir o cálculo e/ou alteração, por 

nenhum usuário, das folhas cuja situação é: os dados da folha de 

pagamento não podem ser alterados pelos usuários; 

4.4.9.75. Possuir o histórico das folhas de pagamento, com as 

referências salariais, contas bancárias e lotações de cada servidor; 

4.4.9.76. Possuir módulo de geração automática dos valores de 

décimo terceiro salário, de um determinado ano; 

4.4.9.77. Possuir geração de arquivo da DIRF; 

4.4.9.78. Possuir geração de arquivo da RAIS; 

4.4.9.79. Possuir geração de arquivo da SEFIP; 

4.4.9.80. Possuir geração de arquivo do MANAD; 

4.4.9.81. Possuir geração de arquivo de Consignação; 

4.4.9.82. Possuir geração de arquivo de pagamento de banco, 

conforme o padrão FEBRABAN 240 posições; 

4.4.9.83. O Sistema deve armazenar os arquivos, em base de 

dados, da DIRF, RAIS, SEFIP, MANAD, Consignação e arquivos de 

banco; 

4.4.9.84. Possuir geração de arquivo de Auditoria; 

4.4.9.85. Possuir geração de arquivo de Abertura de Conta; 

4.4.9.86. Possuir geração de arquivos, em formato XML, dos dados 

da folha de pagamento e recursos humanos; 

4.4.9.87. Permitir o cadastro, por folha de pagamento, dos valores 

parâmetros do IRRF; 
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4.4.9.88. Permitir o cadastro, por folha de pagamento, dos valores 

parâmetros do INSS; 

4.4.9.89. Permitir o cadastro, por folha de pagamento, dos valores 

parâmetros da Previdência Própria; 

4.4.9.90. Permitir o cadastro, por folha de pagamento, dos valores 

parâmetros do Salário Mínimo; 

4.4.9.91. Permitir o cadastro, por folha de pagamento, dos valores 

parâmetros do vale transporte e quantidade de vales transportes; 

4.4.9.92. Possuir o cadastro das verbas que fazem parte do holerite 

do servidor e utilizar esse cadastro como seleção em outras telas do 

Sistema; 

4.4.9.93. Possuir o cadastro de incidências das verbas dos holerites, 

permitindo o usuário escolher as incidências, por folha de 

pagamento, sem afetar as folhas na situação: os dados da folha de 

pagamento não podem ser alterados pelos usuários; 

4.4.9.94. Possuir a geração de relatório em formato PDF, de 

servidores admitidos em um intervalo de tempo; 

4.4.9.95. Possuir a geração de relatório em formato PDF, de 

servidores demitidos em um intervalo de tempo; 

4.4.9.96. Possuir a geração de relatório em formato PDF, de 

servidores aniversariantes em um determinado mês; 

4.4.9.97. Possuir a geração de relatório em formato PDF, da 

certidão de tempo de serviço do servidor; 

4.4.9.98. Possuir a geração de relatório em formato PDF, das 

consignações do servidor; 

4.4.9.99. Possuir a geração de relatório em formato PDF, dos dados 

pessoais do servidor; 

4.4.9.100. Possuir a geração de relatório em formato PDF, das aulas 

excedentes do servidor; 

4.4.9.101. Possuir a geração de relatório em formato PDF, dos 

contratos de pessoal temporário; 

4.4.9.102. Possuir a geração de relatório em formato PDF, dos 

aditivos de contratos de pessoal temporário; 

4.4.9.103. Possuir a geração de relatório em formato PDF, por CPF 

de servidor ativo; 

4.4.9.104. Possuir a geração de relatório em formato PDF, por 

jornada de trabalho do servidor; 

4.4.9.105. Possuir a geração de relatório em formato PDF, dos dados 

analítico dos servidores ativos; 
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4.4.9.106. Possuir a geração de relatório em formato PDF, dos 

benefícios de vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche; 

4.4.9.107. Possuir a geração de relatório em formato PDF, dos 

dependentes do servidor; 

4.4.9.108. Possuir a geração de relatório em formato PDF, da escala 

de férias, por ano, por matrícula de servidor, por período de tempo e 

por estrutura organizacional; 

4.4.9.109. Possuir a geração de relatório em formato PDF, do aviso 

de férias, por matrícula de servidor; 

4.4.9.110. Possuir a geração de relatório em formato PDF, de 

servidores por faixa etária; 

4.4.9.111. Possuir a geração de relatório em formato PDF, de 

servidores por grau de instrução; 

4.4.9.112. Possuir a geração de relatório gerencial em formato 

gráfico; 

4.4.9.113. Possuir a geração de relatório em formato PDF, das 

licenças médicas, readaptação de função e redução de carga 

horária; 

4.4.9.114. Possuir a geração de relatório em formato PDF, do ponto 

eletrônico, subdividido em faltas, atrasos e horas extras; 

4.4.9.115. Possuir a geração de relatório em formato PDF, do quadro 

cargos em comissão ou funções comissionadas; 

4.4.9.116. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento analítica; 

4.4.9.117. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento sintética; 

4.4.9.118. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da comparação entre duas folhas de pagamento; 

4.4.9.119. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento sintética, por fonte 

pagadora; 

4.4.9.120. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento sintética, por vínculo 

empregatício; 

4.4.9.121. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento, por verbas lançadas na 

folha de pagamento e por referência mês/ano da referida verba; 

4.4.9.122. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de conferência das verbas lançadas na folha de 

pagamento, por matrícula de servidor; 
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4.4.9.123. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento, por verbas lançadas na 

folha de pagamento; 

4.4.9.124. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da folha de pagamento, por verbas lançadas na 

folha de pagamento, por vínculo empregatício; 

4.4.9.125. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, do holerite, por matrícula de servidor; 

4.4.9.126. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da Cédula C, por matrícula de servidor; 

4.4.9.127. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, da ficha financeira, por matrícula de servidor; 

4.4.9.128. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de pensões alimentícias, por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.129. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de servidores com mais de um vínculo; 

4.4.9.130. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, do holerite, por matrícula de servidor; 

4.4.9.131. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de fonte pagadora, por matrícula de servidor; 

4.4.9.132. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de valores brutos e líquidos recebidos, por 

matrícula de servidor; 

4.4.9.133. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de lotação, por matrícula de servidor; 

4.4.9.134. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de vínculo empregatício, por matrícula de 

servidor; 

4.4.9.135. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de servidores por matrícula na folha de 

pagamento sem a verba de vencimento básico; 

4.4.9.136. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de servidores ativos por matrícula, porém não 

constam na folha de pagamento; 

4.4.9.137. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de recolhimento de INSS e previdência própria; 

4.4.9.138. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de recolhimento de FGTS; 
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4.4.9.139. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de conferência de recolhimento de INSS e 

previdência própria, por matrícula de servidor; 

4.4.9.140. Possuir a geração de relatório em formato PDF, XLS, 

WORD, TXT e XML, de conferência de adicional de insalubridade, por 

matrícula de servidor; 

4.4.10. SISTEMA DE OUVIDORIA: Propiciar o efetivo controle dos 

processos inerentes à ouvidoria, com a inclusão solicitações de 

qualquer natureza, acompanhamento online das solicitações, 

atendimento, controle de prazo, controle de ocorrências etc., 

possibilitando fácil acesso às informações cadastradas, como também 

a sua alteração. 

4.4.10.1. Permitir o cadastro da solicitação da ouvidoria e utiliza 

como identificador tipo de Natureza da Solicitação: (Denúncia, 

Elogio, Informação, Reclamação, Solicitação, Sugestão), 

Identificação (Anônimo, Normal, Sigiloso), Cadastro da Pessoa, 

Nome, E-mail, CPF, Nascimento, Setor Responsável, Assunto, Título, 

Descrição, Tipo de Resposta: (E-mail, Presencial, Telefone), 

Telefone, Endereço, n., Bairro, CEP; 

4.4.10.2. Apresentar uma pesquisa de satisfação quando a 

solicitação gerada no Sistema é concluída; 

4.4.10.3. Permitir anexar documentos e imagens a solicitação; 

4.4.10.4. Permitir a busca das solicitações pelo número único 

gerado pelo Sistema; 

4.4.10.5. Permitir o cadastro à consulta do histórico das solicitações 

de ouvidoria realizadas pelos cidadãos; 

4.4.10.6. Permitir o andamento da solicitação de ouvidoria 

realizada, de acordo com a estrutura organizacional do Órgão; 

4.4.10.7. Permitir responder a solicitação de ouvidoria realizada pelo 

cidadão, por e-mail encaminhado automaticamente pelo Sistema; 

4.4.10.8. Permitir o cadastro do assunto e utilizar esse cadastro 

como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.9. Permitir o cadastro do cidadão e utilizar esse cadastro 

como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.10. Permitir o cadastro da identificação e utilizar esse cadastro 

como seleção em outras telas do Sistema; 
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4.4.10.11. Permitir o cadastro da natureza e utilizar esse cadastro 

como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.12. Permitir o cadastro da situação da solicitação e utilizar 

esse cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.13. Permitir o cadastro do tipo de resposta e utilizar esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.14. Permitir o cadastro do nível de satisfação e utilizar esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.15. Permitir o cadastro de setor responsável e utilizar esse 

cadastro como seleção em outras telas do Sistema; 

4.4.10.16. O Sistema deve utilizar o andamento da Situação: 

(Aprovado, Cancelado, Concluído, Andamento, Pendente) e 

identificar cada situação com uma cor diferente; 

4.4.10.17. O Sistema deve emitir relatório de forma gráfica e as 

estatísticas de solicitações de ouvidoria; 

4.4.10.18. O Sistema deve emitir relatório de forma gráfica e as 

estatísticas da pesquisa de satisfação; 

4.4.10.19. O Sistema deve emitir relatório em formato PDF e analítica 

das solicitações realizadas; 

4.4.10.20. O Sistema deve emitir relatório em formato PDF e do 

histórico das solicitações; 

4.4.10.21. O Sistema deve emitir relatório em formato PDF das 

respostas das solicitações; 

4.4.10.22. O Sistema deve emitir relatório em formato PDF das 

solicitações realizadas por um período, por estrutura organizacional; 

4.4.10.23. Permitir o andamento da solicitação de ouvidoria 

realizada, de acordo com a estrutura organizacional do Órgão. 

4.4.11. SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA FISCAL: Solução 

informatizada para divulgação, em tempo real, das informações do 

planejamento e orçamento, execução orçamentária, financeira e 

contábil, contratos e licitações, recursos humanos e folha de 

pagamento e patrimônio, via internet, a qualquer hora e de qualquer 

lugar, a toda a sociedade. 

4.4.11.1. O sistema constitui-se em um portal de acesso a internet 

e de aplicativo que deve permitir através de tecnologia de bancos de 
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dados o retorno, em tempo real, das consultas realizadas no portal 

pelos interessados, relativos às informações do planejamento e 

orçamento, execução orçamentária, financeira e contábil, contratos e 

licitações, recursos humanos e folha de pagamento e patrimônio; 

4.4.11.2. Permitir a entrada manual de arquivos em diversos 

formatos destinados à publicação no portal de demonstrativos 

contábeis consolidados, tais como, balancetes, balanços, relatórios 

LRF; 

4.4.11.3. Permitir a parametrização de consultas pelos interessados 

e ser altamente intuitivo, com abertura de informações mais 

detalhadas quando clicado nas informações mais consolidados; 

4.4.11.4. Permitir a impressão das consultas realizadas; 

4.4.11.5. Permitir a exportação das consultas realizadas em vários 

formatos (pdf, xls, csv, txt); 

4.4.11.6. Permitir a inserção de textos fixos para apresentação no 

portal; 

4.4.11.7. Permitir a configuração da apresentação das telas no 

portal. 

4.4.12. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO: Solução informatizada para 

gerenciamento e controle do cadastro imobiliário do município e 

todas as nuanças da tributação municipal, proporcionando 

transparência junto aos órgãos de controle e a sociedade, 

contribuindo, assim, para a justiça fiscal. 

4.4.12.1. O sistema deve utilizar como identificador único o número 

do cadastro de pessoas físicas - CPF e do cadastro nacional da 

pessoa jurídica - CNPJ para indexação de pessoas físicas, jurídicas e 

equiparadas; 

4.4.12.2. O cadastro de contribuintes deve utilizar como base o 

cadastro de pessoas visando à unificação dos dados cadastrais; 

4.4.12.3. Permitir a tipificação e categorização do contribuinte; 

4.4.12.4. Permitir o cadastramento e a emissão do alvará de 

localização e funcionamento; 

4.4.12.5. O sistema deve utilizar como identificador único o número 

do setor-quadra-lote (SQL) ou INCRA para cadastramento de 

imóveis; 
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4.4.12.6. O sistema deve permitir o cadastramento e alteração dos 

dados de imóveis, e suas vigências (ex: matrícula, fator de correção, 

fração ideal, uso e etc.); 

4.4.12.7. Permitir o cadastramento e alteração dos dados de 

construções, e suas vigências (ex: área da construção, fatores de 

correção, ano de construção corrigido, número de pavimentos, 

padrão, regularidade, etc); 

4.4.12.8. Permitir o cadastramento e alteração dos dados de 

terrenos, e suas vigências (ex: área do terreno, testada, fatores de 

correção, endereço, georeferenciamento e etc.); 

4.4.12.9. Permitir o relacionamento e sua vigência entre os imóveis 

(filiação): imóveis resultantes de desdobramento, englobamento, 

remembramento; 

4.4.12.10. Permitir o relacionamento e sua vigência do imóvel a uma 

ou mais construções (qualquer edificação apta ao uso a que se 

destina, e ou um único terreno); 

4.4.12.11. Permitir o relacionamento e sua vigência de imóveis com 

pessoas físicas e/ou jurídicas (n para n, ou muitos para muitos), 

qualificando-o (proprietário, compromissário, possuidor, 

inventariante, administradora de imóveis); 

4.4.12.12. Permitir consultas a dados históricos (ainda que não 

vigentes) de imóveis e seus relacionamentos; 

4.4.12.13. Permitir a manutenção no cadastro de planta genérica de 

valores; 

4.4.12.14. Permitir consultas a dados históricos (ainda que não 

vigentes) da planta genérica de valores; 

4.4.12.15.  Permitir a configuração de forma dinâmica dos itens que 

compõem o BCI, atribuindo pesos a cada um de seus itens; 

4.4.12.16. Permitir a consulta a dados históricos (ainda que não 

vigentes) de configuração do BCI; 

4.4.12.17. Permitir a classificação dos imóveis através dos 

indicadores cadastrados dinamicamente no BCI; 

4.4.12.18. Permitir o cadastramento dos indicadores e os seus pesos 

para configuração dinâmica do BCI; 

4.4.12.19. Permitir o cadastramento do edital de asfalto; 
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4.4.12.20. Permitir o cadastramento dos logradouros beneficiados 

pelo edital de asfalto; 

4.4.12.21. Permitir o cadastramento da cota de participação do 

município e dos contribuintes; 

4.4.12.22. Permitir a emissão de guias de recolhimento, relacionando 

todas as suas pendências; 

4.4.12.23. Permitir o acompanhamento das receitas provenientes das 

guias de recolhimento; 

4.4.12.24. O sistema deve emitir notificação aos contribuintes 

inadimplentes; 

4.4.12.25. Permitir a inscrição dos contribuintes inadimplentes na 

dívida ativa; 

4.4.12.26. O sistema deve gerenciar as etapas de cobrança dos 

servidores inadimplentes, (notificação e execução Fiscal); 

4.4.12.27. Permitir o parcelamento dos débitos dos contribuintes; 

4.4.12.28. O sistema deve controlar as receitas dos parcelamentos; 

4.4.12.29. Permitir o reparcelamento das dívidas dos contribuintes; 

4.4.12.30. Permitir a impressão do BCI; 

4.4.12.31. Permitir a emissão do alvará de funcionamento; 

4.4.12.32. Permitir a impressão do edital de asfalto; 

4.4.12.33. Permitir a impressão de guia de recolhimento; 

4.4.12.34. Permitir a impressão de notificação de cobrança aos 

contribuintes inadimplentes; 

4.4.12.35. Permitir a emissão do processo de execução fiscal; 

4.4.12.36. Permitir a impressão dos livros de inscrição na dívida 

ativa; 

4.4.12.37. Permitir a impressão de notificação de cobrança aos 

contribuintes inadimplentes; 

4.4.12.38. Permitir o cadastro das infrações previstas no Código 

Tributário do Município; 

4.4.12.39. Permitir a realização do lançamento da ação fiscal da 

equipe de fiscalização; 
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4.4.12.40. Permitir o lançamento dos autos de infrações para 

cobrança das sanções previstas no Código de Postura do Município; 

4.4.12.41. Permitir a emissão do termo de inicio da fiscalização; 

4.4.12.42. Permitir a emissão do termo de encerramento da 

fiscalização; 

4.4.12.43. Permitir o acompanhamento de todas as etapas do 

processo de fiscalização. 

4.4.12.44. Demonstrar na tela de configuração do BCI a fórmula 

utilizada para o cálculo dos impostos. 

4.4.12.45. Permitir que a partir da alteração das informações 

imobiliárias no cadastro de BCI o cálculo dos valores venais seja 

realizado de forma automática. 

4.4.13. SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE: 

Possibilitar a interação dos contribuintes com a entidade, oferecendo a 

estes o acesso a diversos serviços públicos, via internet, a qualquer hora 

e de qualquer lugar. 

4.4.13.1. Possibilitar o acesso às suas funções, através de senha 

específica para o contribuinte ou da senha de uso interno para o 

servidor, inclusive permitindo ao contribuinte alterar a senha a 

qualquer momento; 

4.4.13.2. Possibilitar a impressão e visualização da ficha financeira 

do contribuinte, constando os débitos, os recebimentos e a dívida 

atualizada, via internet; 

4.4.13.3. Possibilitar a visualização e emissão do carnê do IPTU via 

internet; 

4.4.13.4. Possibilitar a protocolização e consulta das solicitações 

realizadas, via internet, podendo, inclusive, anexar documentos 

digitais; 

4.4.13.5. Possibilitar a solicitação da atualização dos dados do 

contribuinte, via internet, permitindo a homologação pela área de 

tributação/fiscalização para a sua efetivação no banco de dados; 

4.4.13.6. Possibilitar a emissão de certidão (positiva, negativa ou 

positiva com efeitos de negativa), via internet; 

4.4.13.7. Possibilitar a verificação da autenticidade da certidão, sem 

a necessidade de senha de usuário, via internet; 
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4.4.13.8. Possibilitar a solicitação do parcelamento ou 

reparcelamento dos débitos vencidos, podendo, inclusive, 

acompanhar toda a tramitação na entidade, via internet. 

4.4.14. SISTEMA DE PROCESSOS E PROTOCOLO: Possibilitar o 

controle e o gerenciamento, por meio digital, de todos os tipos de 

protocolos e processos administrativos, possibilitando que todos os 

setores efetuem o andamento dos processos digitalmente, inclusive e 

opcionalmente, através da certificação digital. 

4.4.14.1. A solução deve possuir uma única ferramenta de controle 

de usuário e autenticação para todos os módulos; 

4.4.14.2. A solução deve ser concebida como um sistema de 

autorização (e não de restrição), em que um novo usuário tem 

inicialmente, todos os acessos revogados e é necessária liberação 

para que acesse funcionalidades do sistema; 

4.4.14.3. A solução deve permitir que o perfil de um usuário seja 

vinculado à sua área de lotação, e mude com ela, de acordo com o 

respectivo perfil padrão da nova área; 

4.4.14.4. A solução deve permitir a existência de Administrador 

Puro, que concede e revoga acessos, mas não possui acesso pessoal 

à execução das transações com que trabalha; 

4.4.14.5. A solução deve permitir a criação de perfis customizáveis 

de acesso; 

4.4.14.6. A solução deve permitir autenticação via certificação 

digital, para determinadas funcionalidades; 

4.4.14.7. A solução deve possuir tela que permite concessão, 

bloqueio, desbloqueio, recuperação e revogação de senhas de 

acessos; 

4.4.14.8. A solução deve permitir o acesso a dados históricos de 

permissões de acesso; 

4.4.14.9. Permitir gerar numeração de protocolo automática; 

4.4.14.10. Permitir o cadastramento de protocolos públicos e/ou 

internos; 

4.4.14.11. Permitir encaminhar os protocolos diretamente para o 

setor de destino responder; 
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4.4.14.12. Permitir o cadastramento de partes (pessoa física, pessoa 

jurídica e servidor); 

4.4.14.13. Permitir o cadastramento do prazo de resposta do 

protocolo encaminhado; 

4.4.14.14. Permitir a pesquisa do protocolo já cadastrado; 

4.4.14.15. Permitir vincular protocolos de outros órgãos a um novo 

protocolo; 

4.4.14.16. Permitir o cadastramento da introdução do assunto, do 

assunto e do tipo de documento a ser protocolado; 

4.4.14.17. Permitir consultar protocolos já cadastrados com base na 

origem/destino e por tipo interno/público; 

4.4.14.18. Permitir consultar protocolos já cadastrados pela parte 

e/ou advogado e situação; 

4.4.14.19. Permitir o cadastramento de protocolos com numeração 

manual ou automática; 

4.4.14.20. Permitir a emissão de relatórios de protocolo diretamente 

da consulta; 

4.4.14.21. Permitir o cadastramento de um processo através de um 

protocolo; 

4.4.14.22. Permitir o recebimento e andamento de protocolos de um 

determinado setor; 

4.4.14.23. Permitir que o tipo de recebimento do protocolo seja 

manual ou virtual; 

4.4.14.24. Permitir anexar um protocolo a um processo; 

4.4.14.25. Permitir identificar a autoria de alteração e exclusão de 

protocolos; 

4.4.14.26. Permitir o cadastramento com numeração manual ou 

automática; 

4.4.14.27. Permitir o cadastramento com prazo a ser respondido ou 

encaminhado; 

4.4.14.28. Permitir a pesquisa do processo por ano, número e 

situação; 

4.4.14.29. Permitir o cadastramento do tipo de processo; 
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4.4.14.30. Permitir o encaminhamento para outro setor; 

4.4.14.31. Permitir visualizar os protocolos que pertencem ao 

processo; 

4.4.14.32. Permitir visualizar os documentos que pertencem ao 

processo; 

4.4.14.33. Permitir o cadastramento processos jurídicos; 

4.4.14.34. Permitir o cadastramento do advogado e o número da 

OAB; 

4.4.14.35. Permitir o cadastramento da parte autor e parte réu; 

4.4.14.36. Permitir o cadastramento da situação; 

4.4.14.37. Permitir identificar a autoria de alteração e exclusão de 

processos; 

4.4.14.38. Permitir o cadastramento de grupo de documentos; 

4.4.14.39. Permitir o cadastramento de tipos de documentos; 

4.4.14.40. Permitir o cadastramento de modalidade de documentos; 

4.4.14.41. Permitir a pesquisa do processo digital; 

4.4.14.42. Permitir o cadastramento de ações do fluxo; 

4.4.14.43. Permitir o cadastramento de um fluxo para o tramite do 

processo; 

4.4.14.44. Permitir o cadastramento dos tipos de ocorrência; 

4.4.14.45. Permitir o cadastramento das qualificações; 

4.4.14.46. Permitir identificar a autoria de alteração dos documentos 

do processo; 

4.4.14.47. Permitir a emissão da listagem de protocolos por setor; 

4.4.14.48. Permitir a emissão da listagem de protocolos por local de 

origem ou atual; 

4.4.14.49. Permitir a emissão da listagem de protocolos por período; 

4.4.14.50. Permitir a emissão da listagem de 

movimentação/andamento dos protocolos; 

4.4.14.51. Permitir a emissão da listagem de protocolos por situação 

do protocolo. 
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ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA  
 

PREGÃO PRESENCIAL N.026/2016 
 

Modelo de Proposta Financeira (Papel timbrado da empresa) 
Ao  
Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT 
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 026/2016 
 

Empresa proponente:  

CNPJ:  Inscrição Estadual: 

Endereço:  

CEP:  Cidade/Estado:  

Telefones:  E-mail:  

Banco: 

Agência: Conta Corrente: 

Representante Legal:  

RG:  CPF:  

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso 
de sistemas de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, incluindo 
conversão de dados, implantação e treinamento, conforme especificações e 
quantidades descritas no Termo de Referência - Anexo I. 
 

CESSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

Item Especificação Qtd usuários Meses V. Mensal V. Total  

01 Sistema de Contabilidade 
Pública e Planejamento 
Municipal 

Ilimitado 12   

02 Sistema de Tributação Municipal  Ilimitado 12   

03 Sistema de Folha de Pagamento 
e Recursos Humanos 

Ilimitado 12   

04 Sistema de Patrimônio Público  Ilimitado 12   

05 Sistema de Licitações e Compras  Ilimitado 12   
06 Sistema de Almoxarifado  Ilimitado 12   

07 Sistema de Frotas e Veículos Ilimitado 12   

08 Sistema de Atendimento ao 
contribuinte 

Ilimitado 12   

09 Sistema de Transparência Fiscal  Ilimitado 12   

10 Sistema de Ouvidoria Ilimitado 12   

11 Sistema de Processos e 
Protocolo  

Ilimitado 12   
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O VALOR GLOBAL DA PRESENTE PROPOSTA DE PREÇOS PERFAZ O VALOR 
DE  (..................................................) 
 
Declaramos que a proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, 
incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, 
diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao 
cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o 
direito de reivindicar custos adicionais. 
 
Prazo de Entrega: 
Validade da proposta: 
 

 
Local e data 

Assinatura do representante legal 
Carimbo de CNPJ da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2016 
ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 
A Srª. Pregoeira da Prefeitura Municipal de ________ 
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. ______/2016 
 
 
 
 
Indicamos o (a) Sr. (a)__________________________, Portador (a) da cédula de 
identidade n°________________, órgão expedidor ________________, como nosso 
representante legal na Licitação em referencia, podendo rubricar a documentação de 
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à 
nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todo 
os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.  
 
Informações Importantes:  
 
CNPJ n.   
Inscrição Estadual n.  
Razão Social:  
Nome de Fantasia:  
 

 
Local e data 

 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

 
 
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá 
ter firma reconhecida em cartório. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

 
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da 
lei, que: 
 

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração 
ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e 
inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90). 

 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 

com CNPJ da empresa) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 
NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da 
lei, que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
9quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 

com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA  

N° CNPJ 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, sob as penas da lei que:  

 
 
Que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de 
todas as informações e das condições estabelecidas no 
presente edital, bem como concordo com todos os itens 
estabelcidos no referido edital. 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

____________________________ 
ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 

com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

 
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

  
  

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório.  

  
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Compromete-se nos termos da legislação reguladora da matéria, 
a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, 
a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação 
para este certame licitatório no MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 
– MT, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei n. 
8.666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante 
legal da empresa participante. 

 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
  
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________, 
sediada no endereço______________, n° ______, ____, telefone/fax nº_______, 
por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr(a).________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _________- ___/____ e do CPF nº __________, 
DECLARA, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 à 45 da mesma Lei Complementar.  
  
 

(    ) MICROEMPRESA - ME  
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
  

 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa)  
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ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO 
 

O Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
administrativa à Avenida Ariosto da Riva, 3391, Centro, 
CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, Estado de 
Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF sob o nº CNPJ nº. 
15.023.906/0001-07, representado neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 
38036688 SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-90, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a empresa ..........., 
inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. .......... e Inscrição 
Estadual sob nº. ........., estabelecida a Rua ........, N.º....., 
Bairro .........., representada neste ato por seu 
proprietário(a) o(a) Sr.(a).............., brasileiro(a), portador 
do RG nº. .......... e do CPF nº. ..........., residente à Rua 
......., nº. ........, cidade de ................, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 026/2016, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de licença de uso de sistemas de gestão pública, com acesso 
simultâneo de usuários, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento, 
conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência - Anexo I. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei n. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DO PREÇO 
 
CESSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS PARA 
PREFEITURA 
 
 

Item Especificação Qtd usuários Meses V. Mensal V. Total  

01 Sistema de Contabilidade 
Pública e Planejamento 
Municipal 

Ilimitado 12   

02 Sistema de Tributação Municipal  Ilimitado 12   
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03 Sistema de Folha de Pagamento 
e Recursos Humanos 

Ilimitado 12   

04 Sistema de Patrimônio Público  Ilimitado 12   
05 Sistema de Licitações e Compras  Ilimitado 12   

06 Sistema de Almoxarifado  Ilimitado 12   

07 Sistema de Frotas e Veículos Ilimitado 12   
08 Sistema de Atendimento ao 

contribuinte 
Ilimitado 12   

09 Sistema de Transparência Fiscal  Ilimitado 12   

10 Sistema de Ouvidoria Ilimitado 12   

11 Sistema de Processos e 
Protocolo  

Ilimitado 12   

 
3.1 O valor global fixado para o presente contrato para o pagamento da Cessão de 
Licenciamento de Uso dos Sistemas é de R$ ___ (reais) que será pago em ___ 12 
parcelas de R$ ____ (reais). 
3.2 O pagamento dos valores referente ao Suporte Técnico Pós Implantação será 
efetuado mensalmente até o 5º dia útil de cada mês subsequente, mediante 
apresentação da nota fiscal de serviços, com as horas efetivamente prestadas. 
3.3 O pagamento relativo ao objeto deste contrato será efetuado mensalmente até 
o 5º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, mediante apresentação da 
nota fiscal dos serviços realizados. 
3.4 O preço contratado será fixo e irreajustável até a conclusão do objeto do 
contrato, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 
3.5 Na ocorrência de situação prevista no item anterior, o valor deste contrato será 
reajustado com base no índice IGP/M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou 
na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, acumulado no período dos 
últimos 12 (doze) meses, de acordo com a Lei n. 9.069/95 e suas atualizações. 
3.6 Caso ocorram alterações na legislação que rege a política econômica do País, o 
valor deste contrato será reajustado mediante aplicação de índices oficiais, 
independente do estabelecido no item anterior. 
3.7 No caso de eventuais atrasos, o valor das parcelas inadimplentes será acrescido 
de atualização monetária pelo IGP-M/FGV, multa fracionada em 0,33% (trinta e três 
décimos) ao dia, com teto de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração, a contar da data do inadimplemento de cada parcela. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO 
4.1 O prazo de execução do presente contrato é de 12 meses, com início na data 
de assinatura do presente contrato, tendo término em ____/___/___. 
4.2 As observações sobre o recebimento dos serviços deverão ser efetuadas até 05 
(cinco) dias da sua entrega. 
4.3 O presente contrato poderá ser prorrogado se houver interesse público e 
conveniência econômico-financeira para a Prefeitura Municipal, conforme preceitua o 
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artigo 57, IV da Lei n. 8.666/93, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, 
lavrando-se o competente termo de aditamento. 
4.4 Quanto aos Prazos e Condições de Instalação dos Sistemas: Assinado o 
contrato, a Contratada deverá implantar o sistema conforme consta no Anexo I do 
edital – Termo de Referência. 
4.5 O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que for 
necessário à implantação efetiva dos sistemas é de responsabilidade do Município 
sob orientação e suporte da Contratada. A conversão e o aproveitamento dos dados 
cadastrais informatizados, porventura já existentes na unidade gestora, são de 
responsabilidade da Contratada, desde que disponibilizados pelo Município.  
4.6 Os sistemas locados deverão ser implantados nos respectivos equipamentos 
instalados nas unidades gestora do Município. 
4.7 Qualquer alteração nos prazos de entrega dependerá de prévia aprovação por 
escrito do Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS 
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios 
previstos no Orçamento Anual do Exercício de ____ na seguinte rubrica 
orçamentária: 
 
Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Unidade: 001 – Gerencia Administrativa 
Função: 004 - Administração 
Sub-Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 0004 – Administração Geral 
Projeto/Atividade: 2.013 – Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de 
Administração  
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Código: 102 
 
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Finanças 
Unidade: 001 – Gerencia Administrativa 
Função: 004 - Administração 
Sub-Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 0005 – Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças 
Projeto/Atividade: 2.018 – Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças  
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Código: 079 
 
5.2 Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de 
dotação orçamentária prevista no Orçamento Anual do ano subseqüente. 
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CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES    
6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa 
executar o objeto contratado dentro das especificações. 
6.1.2 Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a 
mesma não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as 
penalidades previstas na Lei n. 8.666/93;  
6.1.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto 
deste instrumento. 
6.1.4 Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou 
escritas sobre a sua execução podendo impugnar os serviços que considerar 
insatisfatório, solicitando nova execução os quais deverão ser feitos, correndo as 
despesas oriundas destes serviços por conta da contratada; 
6.1.5  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações 
deste Edital. 
6.1.6 Notificar, por escrito, a contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
6.1.7 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 
condições previstos na Lei n. 8.666/93; 
6.1.8 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
6.1.9 Enviar à Contratada o documento comprovante de arrecadação competente 
toda vez em que ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de 
Serviços; 
6.1.10 Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe as 
penalidades cabíveis nos termos da Lei n. 8.666/93; 
6.1.11 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n. 8.666/93; 
6.1.12 Permitir a subcontratação de partes dos serviços, desde que seja solicitada 
pela contratada e que haja conveniência para a contratante. 
6.1.13 Cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei n. 7.646/87 no tocante à 
utilização dos softwares; 
6.1.14 Oferecer recursos humanos capacitados para a operacionalização dos 
sistemas locados com as qualificações abaixo: 

a) Conhecimentos dos sistemas operacionais Windows® 98/2000/XP/7; 
b) Configuração e instalação de impressora; 
c)   Windows Explorer; 
d) Noções básicas de rede; 
e) Noções básicas de Internet (Browser e acesso); 

6.1.15 Disponibilizar equipamentos modernos e adequados para o bom desempenho 
dos trabalhos prestados pela Contratada.  
6.1.16 Responsabilizar-se pela operacionalização de cadastros, rotinas e 
procedimentos dos softwares instalados; 
6.1.17 Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 
registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das 
funções. 
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6.1.18 Designar um técnico devidamente capacitado para acompanhar o 
desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e 
administrativa do projeto. 
6.1.19 Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos 
sistemas licenciados, incluindo: 
6.1.20 Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento 
do Município quando da visita técnica dos mesmos. 
6.1.21 Caberá ao Município solicitar formalmente à CONTRATADA a disponibilização 
dos sistemas do seu interesse e os serviços de assistência técnica necessários ao 
perfeito funcionamento dos sistemas; 
6.1.22 Usar os sistemas locados exclusivamente nas unidades gestoras, vedada a 
sua cessão a terceiros a qualquer título. 
6.1.23 Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 
registros, documentação e demais informações necessárias ao cumprimento das suas 
responsabilidades. 
 
6.2 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
6.2.1 À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
serviços contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas no 
prazo de 90 dias conforme dispõe a art. 78 inciso XV da Lei n. 8.666/93. 
6.2.3 Executar os serviços contratados dentro das normas legais, sob as penas da 
Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
6.2.4 Executar todos os serviços objeto deste contrato dentro do prazo estipulado 
ou solicitado pela contratante, sob as penas da Lei n. 8.666/93; 
6.2.5 Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos para recebimento 
de orientação e materiais e equipamentos condizentes com a execução dos serviços, 
objetivando um desenvolvimento mais racional e mais eficiente das atividades objeto 
deste contrato; 
6.2.6 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza 
civil, trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto 
ao pessoal eventualmente contratado para a execução dos serviços do objeto do 
presente contrato; 
6.2.7 Atender a todas as exigências deste contrato e executar todas as solicitações 
de serviços assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 
6.2.8 Tratar com confidencialidade todas as informações e dados técnicos, 
administrativos e financeiros contidos nos documentos da Contratante, guardando 
sigilo perante terceiros; 
6.1.10 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado às disposições do 
art. 65 da Lei n. 8.666/93; 
6.2.11 Emitir a Nota Fiscal da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dos impostos quando exigido pela Contratante. 
6.2.12 Implantar todos os softwares objeto deste contrato de acordo com a sua 
proposta de preço, independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei n. 
8.666/93 e suas alterações posteriores; 
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6.2.13 Exigir da Contratante o cumprimento da legislação sobre o uso dos 
softwares, bem como das orientações emanadas por esta visando o sucesso da 
Administração Pública Municipal; 
6.2.14 Ministrar treinamento aos servidores da Contratante para a utilização e 
operacionalização dos sistemas locados; 
6.2.15 Prestar suporte técnico aos sistemas locados; 
6.2.16 Para efeito desse contrato entende-se como suporte técnico o atendimento 
virtual, telefônico e ou por fax na operacionalização exclusiva dos softwares objeto 
deste contrato; 
6.2.17 Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas por ventura 
ocorridos por falhas provocadas pelos sistemas locados; 
6.2.18 Apresentar a Contratante os relatórios das visitas realizadas na Prefeitura 
Municipal para prestação de suporte técnico, apontando alternativas para solucionar 
as pendências por ventura encontradas; 
6.2.19 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das 
orientações emanadas por esta visando o sucesso da gestão; 
6.2.20 Executar todos os serviços objeto deste contrato dentro do prazo estipulado 
ou solicitado pela contratante, sob as penas da Lei n. 8.666/93; 
6.2.21 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza 
civil, trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto 
ao pessoal eventualmente contratado para a execução dos serviços do objeto do 
presente contrato; 
6.2.22 Atender a todas as exigências deste contrato e executar todos os serviços 
contratados assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 
6.2.23 Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, 
administrativos e financeiros contidos nos documentos da contratante, guardando 
sigilo perante terceiros; 
6.2.24 Sempre que necessário ou solicitado pelo Município, atualizar e/ou melhorar 
os sistemas locados, de forma a atender a legislação Federal e/ou Estadual, 
especialmente, à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as melhores técnicas 
e com pessoal capacitado. 
6.2.25 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência do Município. 
6.2.26 Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o 
serviço ajustado nos termos da Cláusula Primeira. 
6.2.27 Utilizar na execução do serviço contratado pessoal qualificado para o 
exercício das atividades que lhe forem confiadas. 
6.2.28 Manter o(s) servidor (es) do Município, encarregado(s) de acompanhar os 
trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações 
necessárias. 
6.2.29 Responsabilizar-se pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação 
dos técnicos da Contratada quando da execução dos serviços na sede do município. 
 
6.3. DA LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE 
6.3.1 A Contratada concede a Contratante o direito de uso de uma cópia dos 
softwares na informatização aqui locados, estando o mesmo disponível via web, o 
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que dá a esta o direito de acesso ao sistema por meio de vários computadores, 
sendo vedada à duplicação dos softwares objeto deste contrato, ficando o infrator 
sujeita às penalidades previstas na Lei n. 7.646/87, que prevê pena de 06 (seis) 
meses a 02 (dois) anos de detenção e indenização que pode chegar ao valor de 
2.000 (duas mil) cópias para cada cópia instalada ilegalmente; 
6.3.2 Os sistemas descritos neste contrato, que são de propriedade da contratada, 
estão protegidos pela Legislação de Direitos Autorais, tanto no Brasil como no 
Exterior; 
6.3.3 Outras restrições: somente será permitido a sublocação, empréstimo, 
arrendamento ou transferência do sistema objeto deste contrato a um outro usuário, 
mediante expressa autorização da Contratada, sendo vedada à engenharia reversa, 
bem como a de compilação ou decomposição dos referidos sistemas; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
7.1 As penalidades contratuais aplicáveis às partes, conforme o caso, são: 
a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas; 
c) Declaração de inidoneidade e; 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n. 

8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.  
7.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas e, quando forem consideradas faltas leves; 
7.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 

execução dos serviços solicitados; 
b) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 

das cláusulas do contrato nos casos considerados faltas leves; 
c) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do 

contrato nos casos previstos em lei, por culpa da contratada ou da contratante, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de 
ressarcir as perdas e danos que der causa; 

d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com o cliente por prazo não superior a dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 

7.4 De qualquer sanção imposta a contratada poderá oferecer recurso à contratante, 
devidamente fundamentado, no prazo máximo de cinco dias úteis contados da 
intimação do ato; 
7.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser 
aplicadas cumulativamente; 
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7.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.3 poderá ser descontada de imediato 
sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo 
item será descontada por ocasião do último pagamento; 
7.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
8.1 A rescisão do presente contrato poderá ocorrer numa das formas abaixo, 
devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar à outra com antecedência de 
mínima de 30 (trinta) dias: 
a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante. 
b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 

enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93; 
c) Judicial – nos termos da legislação processual; 
8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
9.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei n. 
8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir: 
9.2 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 
lei; 

9.3 Por acordo das partes: 
a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a 
correspondente contra prestação dos serviços; 

b) Quando necessário se promover a manutenção do re-equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato; 

c) Outros casos previstos na Lei n. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
10.1 O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo 
licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2016 e 
seus respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora, que faz parte 
integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1 Aplica-se a Lei n. 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o 
Código Civil Brasileiro ao presente contrato, em especial aos casos omissos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
12.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do presente 
instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
13.1 A fiscalização da execução do referido contrato será exercido de acordo com o 
Decreto Municipal nº 4.388/2012. 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA. 
13.3 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme especificação 
estabelecida no edital 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de ALTA FLORESTA/MT com recusa expressa de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste 
contrato. 
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença 
de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
 

ALTA FLORESTA – MT, ___ de _____ de 2016. 
 
 

______________ 
Prefeito Municipal 

________________________ 
Contratada 

 
 
 
Testemunhas 
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PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2016 
ANEXO XIII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA E DEMONSTRAÇÃO DOS 

SISTEMAS 
 
 

Atestamos, para os devidos fins de participação, que em cumprimento 
ao Edital do Pregão Presencial n. 026/2016, que a empresa 
____________________________, através de seu técnico, 
Sr.____________________________, visitou as instalações determinadas pela 
Prefeitura Municipal e tomou conhecimento das informações referentes aos serviços, 
dependências e infra-estrutura necessária à execução dos serviços objeto desta 
licitação, e ainda, demonstrou os sistemas a serem licitados. 
 
 
Declaramos que a Empresa proponente pôde ter livre acesso aos locais onde serão 
instalados os sistemas a serem contratados, conforme objeto do Edital, não podendo 
manifestar desconhecimento de quaisquer condições necessárias para a elaboração 
de sua proposta. 
 
 

(MUNICÍPIO), ___ de _____________ de 2016. 
 
 
 
 

Servidor do Município 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL N.026/2016 
ANEXO XIV – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOS SOFTWARES 

 
 

Com base nas informações no Edital de Pregão Presencial n. 
............/2016, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistemas 
integrados de gestão pública, e em cumprimento aos termos da Lei n. 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório de homologação elaborado por ocasião da 
demonstração dos sistemas e HOMOLOGO os requisitos funcionais dos sistemas 
como totalmente atendidos, em favor da empresa ___________________, inscrita 
no CNPJ sob o n. _______________ no supracitado certame.  
 
 
(MUNICÍPIO), ___ de _____________ de 2016. 
 
 
 

Servidor do Município 
CPF n° 
CARGO 

 
 
 


	2.1 O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei n. 8.666/93.



