
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 
CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

1 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 

 
Razão Social:_____________________________________________________________________ 
 
CNPJ:___________________________________________________________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________________________ 
 
Bairro:___________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________________________ Estado:_______________________ 
 
E-Mail:___________________________________________________________________________ 
 
Telefone: _________________________________ Fax: ___________________________________ 
 
Celular:__________________________________________________________________________ 
 
Responsável pela Empresa:__________________________________________________________ 
 

Recebemos, por meio do sítio http://www.riachao.ma.gov.br/, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _____________________________ ,_________  de  _________________  de 2021. 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

 

 
Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do 

Edital e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação-CPL pelo e-mail: 
cplriachao.ma@gmail.com. 
 

A não remessa do recibo exime o(a) Pregoeiro(a) da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 
 

ANANDA NUNES DOS SANTOS 
Pregoeira 

 
 

ACOMPANHE ESTA LICITAÇÃO E SEUS ATOS NA INTERNET PELO SÍTIO 
 http://www.riachao.ma.gov.br  

 
  

http://carolina.ma.gov.br/
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 
EDITAL RETIFICADO 

 
(Licitação com Exclusiva para ME e EPP de acordo com art. 48, I da Lei Complementar nº 

123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014).  
 

DATA DE ABERTURA: 12/08/2021. 
 
HORÁRIO: 16h00min. 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 
Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro. CEP: 65.990-000 - 
Riachão/MA. 
 
PREÂMBULO 
 

A Prefeitura Municipal de Riachão, mediante sua Pregoeira, designado por Portaria, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO em sua forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando contratação de empresa 
especializada em implantação e prestação de serviços de locação de Softwares, que atendam 
legislações específicas de interesse da Secretaria Municipal de Administração, mediante as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e 
pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto 
de 2000; Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017. Deverão também ser aplicadas 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
pertinentes à espécie. 

A sessão pública de realização do Pregão será realizada em 12 de agosto 2021, às 
16h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL na sede da Prefeitura Municipal 
de Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro. CEP: 65.990-000 - 
Riachão/MA. 

 
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 
DESTACA QUE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS SERÃO EIVADOS DE PUBLICIDADE PARA 
TODOS A QUEM INTERESSAR TENHAM CONHECIMENTO E, QUE A ADMINISTRAÇÃO 
ASSEGURA O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, TAIS COMO: VEDAÇÃO DE 
PRESENÇA, NA SESSÃO, DE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS E DE AGENTES DE 
COMPRAS PERTENCENTES AO GRUPO DE RISCO; DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁSCARAS, 
LUVAS E ÁLCOOL GEL (70º INPM) PARA TODOS OS PRESENTES; ORGANIZAÇÃO DO 
RECINTO COM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1 (UM) A 2 (DOIS) METROS DE DISTÂNCIA ENTRE 
OS PRESENTES; INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ACESSO À SALA 
ONDE AS SESSÕES OCORRERÃO, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÓPRIO RECINTO, COM 
ESPECIAL ATENÇÃO ÀS SUPERFÍCIES MAIS TOCADAS (MAÇANETAS, MESAS, CADEIRAS, 
CORRIMÕES, ELEVADORES ETC.); DENTRE OUTRAS. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
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1.1. As licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e 
seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

1.2. Este Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura 
Municipal de Riachão, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 9:00h às 12:00h. 

1.3. O Edital encontra-se também disponível no site da Prefeitura Municipal de Riachão 
http://www.riachao.ma.gov.br na opção “Transparência/Licitações”, somente para consulta dos 
interessados. 

1.4. Ao adquirir cópia do Edital pelo site, o interessado deverá preencher o Recibo de Retirada de 
Edital, no qual consta os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço completo da sede da 
empresa, e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsável pela empresa e depositar o valor do 
Edital na conta da Prefeitura Municipal de Riachão-MA. 

1.4.1. O Recibo de Retirada de Edital deverá ser enviado para o e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com. A não remessa do recibo exime o(a) Pregoeiro(a) da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

1.4.2. Os interessados deverão ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de 
reputar-se válida a notificação encaminhada ao e-mail anteriormente fornecido, constante no 
Recibo de Retirada de Edital. 

1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 
dia útil subsequente, salvo comunicação em contrário. 

1.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o dia do vencimento. 

1.7. É facultado a(o) Pregoeiro(a): 

a) promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo; 

b) solicitar aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Riachão a elaboração de 
Pareceres Técnicos ou Jurídicos para fundamentação de suas decisões; 

c) no julgamento da Proposta e da Documentação de Habilitação sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância da Proposta, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados; 

d) relevar omissões puramente formais observadas na Proposta e na Documentação, desde 
que não contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação; 

e) restringir o uso de celulares e outros meios de comunicação durante a sessão para evitar 
tumulto na realização dos trabalhos; 

f) negociar em qualquer momento da licitação os preços e condições da Proposta, visando 
aumentar as vantagens em favor da Prefeitura Municipal de Riachão, não podendo, porém, 
alterar o objeto ou condições de classificação e habilitação; 

g) se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados em 2º e 3º 
lugares, caso não seja vencedor o proponente de menor preço; 

h) suspender os trabalhos das sessões públicas para análise de documentos, diligências, 
parecer técnico, quando do julgamento das Propostas. 

1.8. Qualquer divergência entre o Termo de Referência (ANEXO I) e o Edital, prevalecerá o 
Edital. 

http://www.riachao.ma.gov.br/
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1.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Riachão, com base na Lei 
Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas pertinentes à espécie. 

 
2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
implantação e prestação de serviços de locação de Softwares, que atendam legislações 
específicas, em especial os departamentos de Contabilidade Pública, Administração de 
Pessoal - Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Compras, Licitação, Tesouraria, 
Controle de Veículos (Frotas), Controle de Processos (Protocolo), Portal de Transparência e 
E-sic, de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência, 
ANEXO I deste Edital. 

2.2. A quantidade dos serviços indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa 
de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Riachão. 

O valor máximo total para esta licitação é de R$ 46.623,96 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte 
e três reais, noventa e seis centavos), conforme Termo de Referência, ANEXO I deste Edital. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que tenham ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, expresso no estatuto ou contrato social, e que 
atendam a todas as exigências quanto aos requisitos de classificação das Propostas de Preços e 
à documentação de habilitação. 

3.2. Não poderá participar desta licitação, diretamente ou indiretamente, pessoas jurídicas: 

a) cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto deste Pregão; 

b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

c) que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

e) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Riachão; 

f) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Riachão, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

g) impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, conforme artigo 7º, 
da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

h) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
conforme artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

i) proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção derivada de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com o artigo 72, § 8º, V, da Lei 
Federal nº 9.605/1998; 

j) proibida de participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização de 
obras e serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo 
não inferior a 5 (cinco) anos, em razão de pena por prática de infração da ordem econômica, 
de acordo com o artigo 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011 (Lei Antitruste); 
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k) proibida de contratar com o Poder Público por ato de improbidade, com decorrente inclusão 
no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, nos termos do 
artigo 12, da Lei Federal nº 8.429/1992; 

l) sociedades empresariais estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

m) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

n) que mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
familiar com servidores da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal 
de Riachão; 

o) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

3.3. A simples apresentação da Proposta de Preços implicará, por parte do licitante, de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o(a) 
Pregoeiro(a) do disposto no artigo 97, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
4. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
Propostas, nos termos do artigo 12, do Decreto Federal nº 3.555/2000. 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, 
protocolados oficialmente de segunda a sexta-feira, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, no horário das 
9:00h às 12:00h. 

4.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
conforme dispõe o artigo 12, § 1º, do Decreto Federal nº 3.555/2000. 

4.4. O(a) Pregoeiro(a) para responder às impugnações poderá auxiliar-se do apoio dos setores da 
Prefeitura Municipal de Riachão que entender necessários. 

4.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para a realização 
do certame. 

4.5.1. Se a resposta à impugnação não ocorrer no prazo estabelecido à Prefeitura Municipal 
de Riachão poderá na sessão já designada para abertura do certame declarar seu adiamento 
até ulterior deliberação cuja nova data para a realização do certame, será divulgada pelo 
mesmo instrumento em que se deu aquela do texto original. 

4.6. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizadas na página 
http://www.riachao.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na sede da 
Prefeitura Municipal de Riachão. 

4.7. A Prefeitura Municipal de Riachão notificará somente os interessados que enviarem o 
Recibo de Retirada de Edital do SITE ou receberem o Edital na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão. 

4.7.1. Ao receber o Edital na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou ao acessar 
o Edital no site da Prefeitura Municipal de Riachão, o interessado estará ciente da 
necessidade de acompanhamento de eventuais alterações, notificações e comunicações, na 
página http://www.riachao.ma.gov.br e no mural da Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

http://www.riachao.ma.gov.br/
http://www.ccl.ma.gov.br/
http://www.secid.ma.gov.br/
http://www.riachao.ma.gov.br/
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4.8. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o(a) 
Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e demais servidores da Comissão Permanente de Licitação-
CPL. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado 
dos Envelopes n° 01 e 02: 

a) tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular com firma 
reconhecida em cartório, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a este Pregão. O documento em 
questão deverá estar acompanhado de ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b.1) instrumento de procuração público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) 
deverão obrigatoriamente sob pena de não ser aceito o Credenciamento serem firmados por 
tantos responsáveis pela empresa quanto estabeleça o Contrato Social ou Contrato ou 
estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange sua 
representatividade, com firma reconhecida em cartório de todos os sócios; 

c) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
representante credenciado pela empresa interessada. 

5.2. Os documentos necessários ao credenciamento e documentação de habilitação poderão ser 
apresentados em original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL, ou por publicação em órgão da Imprensa 
Oficial. 

5.2.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL poderá ser 
realizada até o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura deste Pregão, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL na sede da Prefeitura Municipal de 
Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 - 
Riachão/MA, no horário das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira. 

5.2.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas 
estejam rasuradas. 

5.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá o representante legal ou procurador de participar da fase de lances, de 
negociar preços, de manifestar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar o licitante 
durante a sessão pública deste Pregão. 

5.4. Não se aplica na documentação exigida no Edital referente ao Credenciamento e 
Habilitação das empresas participantes as regras da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro 
de 2018. 

5.5. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, 
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

5.6. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos Envelopes. 
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5.7. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como 
de um mesmo representante para mais de uma empresa. 

5.8. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo(a) Pregoeiro(a) a cada sessão 
pública realizada. Na hipótese de substituição da pessoa inicialmente credenciada, novo 
credenciamento deverá obedecer a regras do item 5.1 deste Edital. 

5.9. No ato da entrega dos documentos de credenciamento, as licitantes deverão apresentar, 
separados dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e a documentação de habilitação, os 
seguintes documentos: 

a) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o 
modelo constante do ANEXO III, ou modelo próprio do licitante, desde que contenha a 
informação de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, na forma do artigo 4º, 
inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002; 

a.1) O licitante que não apresentar as respectivas Declarações e demais documentos 
exigidos no item 5.8, alínea ‘a”, ficara impossibilitada de ofertar lances. 

b) Declaração de Enquadramento e/ou Reenquadramento e/ou Certidão Específica 
emitida pela Junta Comercial da sede do licitante para fins de comprovação de que é 
Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos da Lei Complementar n° 
123/2006. 

b.1) O(a) Pregoeiro(a) poderá determinar a realização de diligência para dirimir eventual 
dúvida quanto à Receita Bruta da licitante no exercício anterior, com a ressalva de que o 
Balanço é considerado exigível após 1º de maio. 

5.10. Antes de concluir o credenciamento, a(s) empresa(s) deverá(âo) apresentar a seguinte 
certidão, com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condições de participação: 

a) A certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente à: Cadastro de 
Licitantes Inidôneas; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, emitidas no site do Tribunal de Contas 
da União - TCU); 

5.10.1. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas 
licitantes e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei Federal nº 
8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

5.10.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir o licitante por falta 
de condição de participação nesta licitação, conforme previsto no item 3.3 do Edital. 

5.11. Encerrada a fase do credenciamento, serão recebidos os Envelopes contendo a Proposta de 
Preços e a Documentação de Habilitação. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital e após o credenciamento, o licitante 
deverá apresentar a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, em envelopes distintos, 
opacos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua 
parte externa: 

 

ENVELOPE Nº 01 
Proposta de Preços 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
Prefeitura Municipal de Riachão 
Data: 12.08.2021 

ENVELOPE Nº 02 
Documentação de Habilitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
Prefeitura Municipal de Riachão 
Data: 12.08.2021 
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Hora: 16h00min 
Razão Social da Pessoa Jurídica 

Hora: 16h00min 
Razão Social da Pessoa Jurídica 

 
6.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

6.3. Não serão consideradas Propostas de Preços e Documentação de Habilitação apresentadas 
por via postal, internet (e-mail) ou fac-símile. 

6.4. Após a entrega dos envelopes, aquele contendo a Documentação de Habilitação será 
rubricado pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 

6.5. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no 
original ou por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou 
por servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Riachão, 
mediante a apresentação do documento original, ou ainda por publicação em órgão de Imprensa 
Oficial. 

6.5.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura 
Municipal de Riachão poderá ser realizada até o dia útil anterior à data marcada para a 
sessão de abertura deste Pregão, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL na 
sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 
742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, no horário das 9h às 12h, de segunda a sexta-
feira. 

6.5.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas 
estejam rasuradas. 

6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

6.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

6.8. Após abertura dos envelopes, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação 
deverão ser juntadas aos autos do Processo e não serão devolvidas à licitante. 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 
do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, numerada, assinada e rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal ou procurador do licitante proponente, com o seguinte conteúdo, 
de apresentação obrigatória: 

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, número do 
CNPJ, endereço completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, número da conta e a respectiva 
agência), nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, com indicação do cargo 
na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de prestação dos serviços local 
de prestação de serviços, valor global da Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em 
conformidade com as especificações previstas no Termo de Referência, de acordo com o 
modelo constante no ANEXO IV deste Edital; 

a.1) o licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e constantes da Carta-Proposta, ANEXO IV deste Edital, de forma que não 
altere e/ou descaracterize a substância do modelo indicado; 

a.2) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

a.3) o CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasião do pagamento do objeto contratado; 
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b) Planilha Orçamentária com a descrição detalhada do(s) ITEM(S) cotados, de acordo com 
as especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, com a indicação 
da unidade, quantidade do serviço, preço unitário e total de cada ITEM, em algarismo, em 
moeda corrente nacional; 

b.1) As empresas licitantes deverão apresentar a Planilha Orçamentária também em 
PENDRIVE no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da análise 
técnica das propostas de preços na fase de julgamento e classificação. 

b.2) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

b.3) Havendo discrepância nos preços propostos, prevalecerá o preço unitário do ITEM, 
cabendo a(o) Pregoeiro(a) a correção do valor da Proposta; 

b.3.1) para fins do disposto na alínea b.3 o cálculo do valor global da Proposta dar-se-á 
pela somatória dos preços unitários do(s) ITEM(S) da Proposta, multiplicados por suas 
respectivas quantidades; 

b.4) Os valores unitário, total e o valor global propostos não poderão ser superiores aos 
valores unitários e total máximos estimados pela Prefeitura Municipal de Riachão, 
constantes da Termo de Referência, ANEXO I deste Edital; 

b.4.1) Caso ocorra a situação da alínea b.4, o(a) Pregoeiro(a) negociará para redução 
do preço unitário do licitante antes da desclassificação da Proposta, desde que o preço 
unitário reduzido seja menor ou igual ao preço unitário máximo do Termo de Referência 
(ANEXO I) da Prefeitura Municipal de Riachão, sendo o valor global da Proposta do 
licitante readequado. 

c) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 
da data da sessão de abertura dos Envelopes; 

d) Prazo de Prestação dos Serviços: de Imediato, a contar da data do recebimento da 
Ordem de Serviço; 

e) Local de Prestação dos Serviços: nos terminais indicados pela Prefeitura Municipal de 
Riachão/MA. 

f) Data e assinatura do representante legal do licitante com sua qualificação e identificação do 
nome abaixo da assinatura. 

7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão. 

7.2.1. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o 
objeto deste Pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Riachão. 

7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da 
proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de 
acréscimo, devendo o licitante vencedor fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

7.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação; 

7.3.1. O(a) Pregoeiro(a) poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base 
no valor unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar; 

7.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida pelo 
representante legal, presente na sessão pública, com poderes para esse fim; 
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7.3.3. Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Entrega e Local de prestação dos 
serviços sejam omitidos na Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo 
igual aos previstos no item 7.1., alíneas “c”, “d” e “e”, respectivamente; 

7.3.4. Caso a descrição do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Preços, o(a) 
Pregoeiro(a) entenderá como sendo igual ao previsto no Termo de Referência. 

7.4. A apresentação da Proposta de Preços implica para o licitante a observância dos preceitos 
legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

7.5. Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem convocação para a assinatura do Contrato, 
a(s) licitante(s) fica(m) liberada(s) dos() compromisso(s) assumido(s), podendo a Prefeitura 
Municipal de Riachão solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias 
consecutivos. 

7.5.1. O licitante poderá recusar ou aceitar o pedido de prorrogação, entretanto, no caso de 
concordância, a Proposta de Preços não poderá ser modificada. 

7.6. A Prefeitura Municipal de Riachão poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos. 

7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

7.8. Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços praticados no mercado. 

7.9. Não serão aceitos Propostas com valor global ou unitário superiores ao estimado ou com 
preços manifestamente inexequíveis. 

7.9.1. Considerar-se-á inexequível a Proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 
são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

7.10. Não se admitirá Proposta que apresentar alternativas de preços. 

7.11. Após a abertura da Proposta de Preços não será admitido pedido de desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Riachão. 

7.12. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas no 
item 15.1 deste Edital. 

 
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

8.1. As licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no 
Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no 
item 6.1, contendo os seguintes documentos referentes a: 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia da Cédula de Identidade do(s) sócio(s); 

b) Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

d) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
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e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, 
incluindo o INSS, mediante a: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa 
da União; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, 
mediante: 

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

d.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma 
única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o(a) Pregoeiro(a) 
poderá diligenciar para dirimir eventuais dúvidas. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
mediante: 

e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF); 

e.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

e.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma 
única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o(a) Pregoeiro(a) 
poderá diligenciar para dirimir eventuais dúvidas. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 
mediante a: 

f.1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a: 

g.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT 

h) Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal de 
1988. 

h.1) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no 
artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo ser utilizado o Modelo no 
ANEXO V deste Edital. 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que o licitante prestou ou está prestando serviço em objeto com 
características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado. 
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a.1) O atestado deverá ser impresso em papel timbrado constando CNPJ e endereço 
completo, devendo ser assinada por sócios, diretores, administradores, procuradores, 
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 
cargo/função e firma reconhecida em cartório do atestador. 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, com o 
objetivo de comprovar a boa situação financeira da empresa, avaliada pelo Índice de 
Liquidez Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverão ser iguais ou 
maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas: 
 

Índice de Liquidez Corrente-ILC = 
Ativo Circulante-AC 

>= 1 
Passivo Circulante-PC 

 

Índice de Liquidez Geral-
ILG = 

Ativo Circulante-AC + 
Realizável a Longo Prazo-RLP 

>= 1 
Passivo Circulante-PC + 
Exigível a Longo Prazo-ELP 

 

a.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em Memorial de Cálculos 
juntado ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. Caso o Memorial não seja 
apresentado, o(a) Pregoeiro(a) se reserva o direito de efetuar os cálculos; 

a.2) O licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos Índice de Liquidez 
Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC deverá comprovar Capital Social ou 
Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo 
estimado para os itens ofertados; 

a.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, o licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 
devidamente registrada na Junta Comercial em que o Balanço for registrado; 

a.4) As empresas constituídas no exercício social em curso, em substituição ao Balanço 
Patrimonial, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

a.5) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

a.5.1) Publicados em Diário Oficial; ou 

a.5.2) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou 

a.5.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 
Abertura e de Encerramento. 

a.6) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 
contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC; e 
apresentar a Certidão de Regularidade Profissional do Contador. 

a.7) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do 
ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/1995, deverá 
apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Caixa; 
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a.8) As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital-ECD deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Contábil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverão ser 
impressos diretamente do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 30 (trinta) dias 
consecutivos de antecedência da data de apresentação da Proposta de Preço, quando não 
vier expresso o prazo de validade. 

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante; 

d) Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante; 

8.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários 
à habilitação. 

8.3. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando produzidos 
pelo próprio licitante, deverão estar emitidos em papel timbrado e conter data, identificação e 
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 

8.4. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas 
pelas licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma 
especifica. 

8.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 
prestar os serviços objeto da presente licitação, com exceção dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF que poderá ser da sede da pessoa jurídica; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata que deverá ser do local do principal 
estabelecimento do licitante, conforme artigo 3º da Lei Federal nº 11.101/2005; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União, que deverá ser da sede da pessoa jurídica. 

8.6. O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário. 

 
9. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

9.1. Declarada a abertura da sessão pelo(a) Pregoeiro(a), após credenciamento realizado 
conforme item 5 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes. 

9.1.1. No ato do credenciamento, as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP 
e Microempreendedores Individuais-MEI, deverão apresentar a documentação exigida no 
subitem 5.8, alínea “b”, deste Edital, enquanto condição para exercer o direito ao tratamento 
diferenciado e simplificado quanto ao direito de preferência e à participação no certame. 

9.2. Após o credenciamento, o(a) Pregoeiro(a) declarará o número de licitantes e receberá os 
Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação serão 
rubricados pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 

9.3. Os preços serão lidos em voz alta e registrados em Quadro Anexo à Ata da sessão, sendo as 
Propostas rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos representantes 
credenciados das licitantes. 

9.4. As Propostas serão ordenadas na ordem crescente de preço e verificadas sumariamente sua 
conformidade conforme Edital. Em seguida, serão selecionadas para a fase de lances, a proposta 
de menor preço e aquelas com valores superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor 
preço, para que participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos. 
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9.5. Não havendo no mínimo 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) selecionará as melhores Propostas, subsequentes, até o 
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas, observando-se como limite o valor máximo estabelecido 
para a licitação. 

9.6. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais Propostas de Preços escritas e 
selecionadas para a fase de lances, considerando cada ITEM na etapa competitiva, o desempate 
será decidido por sorteio, para definir, entre as empresas empatadas, a ordem de apresentação 
dos lances.  

9.7. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da Proposta prevalecerá o 
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por 
extenso, predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante. 

9.8. As licitantes selecionadas para a fase de lances serão convidadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais a partir do autor da Proposta selecionada de maior preço, em ordem 
decrescente de valor. 

9.9. Os lances serão sucessivos e verbais e anotados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo o licitante 
oferecer lance em valor inferior ao último ofertado. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, 
prevalecendo aquele que for recebido primeiro. 

9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das Propostas. 

9.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

9.12. O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados pelo(a) 
Pregoeiro(a) as licitantes não manifestarem mais interesse em apresentar lances.  

9.13. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.14. Antes da fase de negociação, as propostas de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno 
Porte-EPP, beneficiários do direito de preferência, que se encontrarem na faixa até 5% (cinco por 
cento) acima do menor preço, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.14.1. As Microempresas-ME, e Empresas de Pequeno Porte-EPP serão convocadas na 
ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e última oferta, inferior à 
da primeira colocada, visando o desempate. 

9.14.2. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta de menor preço não ter sido 
apresentada por Microempresa-ME, e Empresa de Pequeno Porte-EPP. 

9.15. O(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da Proposta de menor preço, quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito e procederá à negociação com o licitante classificado 
em primeiro lugar para obter melhores condições para a Administração. 

9.15.1. Se a Proposta de menor preço não estiver conforme as exigências editalícias, o(a) 
Pregoeiro(a) desclassificará a Proposta e procederá ao exame da oferta subsequente, e, assim 
sucessivamente. 

9.16. O(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope nº 02 contendo a documentação do 
licitante classificado em 1º lugar, com o objetivo de verificar suas condições habilitatórias, 
consoante às exigências deste Edital. 

9.16.1. Após a entrega dos documentos de habilitação não será permitida a substituição ou 
apresentação de documentos, salvo quando, a critério do(a) Pregoeiro(a), tratarem-se de 
esclarecimentos sobre dubiedades ou manifestos erros formais. 

9.17. Verificado o atendimento das exigências para a Habilitação na forma exigida no Edital, será 
o licitante declarado habilitado. 
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9.18. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital – (Item 
8, sub-itens 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 e 8.1.4 e suas alíneas), ou os apresentar em desacordo ou com 
irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de aplicação de sanções, ressalvada a hipótese 
legal prevista no item 9.20. 

9.19. Se o licitante for inabilitado, será selecionada a Proposta subsequente em ordem de 
classificação, verificando-se se existem outras licitantes com direito de preferência no mesmo 
intervalo, quando for o caso, procedendo-se em seguida ao exame de conformidade da proposta e 
sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, e assim sucessivamente. 

9.20. As Microempresas-ME, e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

9.20.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

9.20.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação, conforme estabelece o artigo 4°, inciso XV, da Lei Federal n° 10.520/2002, 
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

9.20.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções 
administrativas previstas no item 14.1 deste Edital. 

9.20.4. Na hipótese da não contratação de Microempresas-ME, e Empresas de Pequeno 
Porte-EPP, o objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente 
classificada em primeiro lugar. 

9.21. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o 
Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas ou de nova documentação escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão. 

9.22. O(a) Pregoeiro(a) consultará as licitantes credenciadas presentes sobre a intenção de 
recorrer do julgamento do presente Pregão. 

9.23. Havendo manifestação da intenção de recurso, o(a) Pregoeiro(a) registrará na Ata o motivo e 
as razões procedendo da forma seguinte: 

a) informará à licitante recorrente que terá prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente; 

b) informará às licitantes o dia que vencem os prazos de apresentação de razões e 
contrarrazões de recurso, registrando na Ata da sessão; 

c) informará às licitantes a data de início da contagem do prazo para apresentação das razões 
de recurso, caso os autos do processo licitatório não sejam disponibilizados imediatamente 
para vista. 

9.24. Não havendo interesse em recorrer, o(a) Pregoeiro(a) encerrará a sessão lavrando a Ata 
circunstanciada. 

9.25. Caso tenha ocorrido lance/negociação, o licitante vencedor fica obrigada a apresentar a 
Proposta de Preços Adequada ao preço final, observado o prazo de 2 (dois) dias úteis contado 
da lavratura da ata. 
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9.25.1. O prazo para apresentação da Proposta de Preços Adequada poderá ser prorrogado 
quando solicitado pelo licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

9.25.2. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, sem motivo justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão, será considerado desistência da Proposta e 
implicará na aplicação das sanções previstas no item 14.1 deste Edital. 

9.26. Decididos os recursos ou não havendo interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) procederá 
à Adjudicação do objeto à licitante vencedora, logo após a apresentação da Proposta de Preço 
indicada no item anterior. 

9.27. Se houver interposição de recurso contra atos do(a) Pregoeiro(a), a Adjudicação dar-se-á 
após o julgamento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

9.28. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que: 

a) que não atenda às exigências deste Edita e não atender o item 7, sub-item 7.1, alíneas “a” e 
“b” do Edital; 

b) alterarem o quantitativo previsto nas tabelas contidas no Termo de Referência (ANEXO I) 
fornecido pela Administração (acréscimos, diminuições, supressões de quantitativos e/ou itens 
e subitens); 

c) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que inviabilize a sua análise em 
conformidade com as exigências deste Edital; 

d) apresentem preços unitários ou total acima do máximo estabelecido para este Pregão, 
constante do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital; 

d.1) antes de desclassificar proposta por preço acima do máximo estabelecido, o(a) 
Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante a redução do seu preço. Caso obtenha êxito na 
negociação, o valor da Proposta será readequado devendo o representante do licitante 
rubricar novamente a Proposta, registrando-se o fato na Ata da sessão. 

e) que apresente preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ser demonstrado a sua viabilidade através de documentação solicitada pelo 
Pregoeiro admitindo-se, planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame da 
Prefeitura Municipal de Riachão e/ou Contrato, ainda que em execução, com preços 
semelhantes. 

e.1) O licitante que ofertar preço supostamente inexequível e que não demonstre 
posteriormente a sua exequibilidade, sujeitar-se-á às penalidades administrativas pela não-
manutenção da Proposta, e nesse caso o(a) Pregoeiro(a) retomará a sessão com as 
licitantes remanescentes. 

9.29. Os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação das demais licitantes permanecerão 
sob a guarda do(a) Pregoeiro(a) até a data de assinatura do Contrato. 

 
10. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

10.1. Encerrado o julgamento e declarada a vencedora deste Pregão, as licitantes poderão 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer e as razões do recurso, o que deverá 
ser registrado em Ata pelo(a) Pregoeiro(a). 

10.2. Caracteriza-se a renúncia do direito em recorrer quando: 

a) o licitante não credencia representante ou procurador; 

b) o representante ou procurador credenciado expressamente declina do direito ou mantém-se 
silente quando consultado; 

c) o representante ou procurador credenciado se ausenta antes do término da sessão. 
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10.3. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer das licitantes, será concedido o prazo de 
até 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Riachão no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.4. O Recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), 
devidamente protocolado na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

10.5. Cabe ao Pregoeiro(a) receber, examinar, e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

10.6. Se não reconsiderar sua decisão, o(a) Pregoeiro(a) submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração do Prefeito Municipal que proferirá decisão definitiva. 

10.7. O acolhimento de recurso pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela autoridade competente, conforme o 
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

11.1. Não havendo manifestação de recurso ou após seu julgamento, o(a) Pregoeiro(a) procederá 
à adjudicação do objeto à licitante vencedora e encaminhará o Processo ao Prefeito Municipal de 
Riachão para homologação. 

 
12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

12.1. A Prefeitura Municipal de Riachão se reserva ao direito de revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anulá-la se 
constatada insanável ilegalidade, em ambos os casos baseado em Parecer escrito e devidamente 
fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos 
referidos atos. 

12.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou nulidade deste 
procedimento licitatório, ressalvada a hipótese prevista no artigo 59, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

12.3. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os 
atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Prefeitura 
Municipal de Riachão. 

 
13. DAS CONTRATAÇÕES 

13.1. A contratação com o licitante será formalizada pela Prefeitura Municipal de Riachão por 
meio de Contrato Administrativo ou outro instrumento equivalente em substituição ao 
instrumento de contrato, conforme modelo constante no ANEXO VI deste Edital, aplicando-se a 
hipótese prevista no artigo 62, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

13.2. O Licitante será convocado pelo Departamento de Contratos para retirar a Nota de 
Empenho da Despesa, e assinar a Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair ao direito de contratação. 

13.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato Administrativo estabelecido no item anterior 
poderá ser prorrogado por igual período quando solicitado pelo Licitante e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão. 

13.3. É facultado a(o) Pregoeiro(a) reabrir o certame com a convocação das licitantes 
remanescentes. 

13.3.1. Na sessão de reabertura do Pregão, o(a) Pregoeiro(a) deverá negociar diretamente 
com a proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, 
para que seja obtido preço melhor. 
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13.3.2. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, e assinar a Contrato 
Administrativo, sem motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão, 
observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital. 

13.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o Licitante deverá será representada por 
sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes específicos 
apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório. 

13.5. O Licitante se obriga a manter, durante o prazo de validade Contrato manter todas as 
condições de habilitação exigidas nesta licitação. 

13.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o Licitante deverá apresentar todos os 
documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 8.1.2 deste Edital. 

13.7. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto deste Pregão. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Se algum licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante 
o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Preços Adequada; não comparecer ou 
recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato Administrativo e a Ordem de 
Fornecimento, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Riachão, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, a teor do disposto no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002; 

b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente 
atualizada. 

14.2. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos serviços sujeitará a CONTRATADA à 
aplicação das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total 
dos serviços entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total 
dos serviços reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou 
impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

14.3. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Riachão poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, nas hipóteses 
de inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.4. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alínea ‘b’. 

14.5. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 
proposição. 

14.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Riachão. 
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14.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

14.8. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante 
previsto no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, a Prefeitura 
Municipal de Riachão, se julgar necessário, poderá adiar a sessão de abertura do certame por 
razões administrativas e ainda modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, 
reabrindo-se a validade inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação da proposta ou a documentação de habilitação. 

15.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos na Ata 
circunstanciada da sessão.  

15.3.  Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justiça 
Estadual, Comarca de Riachão, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

15.4. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes ANEXOS: 

a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) ANEXO II - MODELO DE CARTA CREDENCIAL; 

c) ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO; 

d) ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 

e) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; 

f) ANEXO VI - MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
 
 
 
 

Riachão/MA, 26 de Julho de 2021. 
 
 
 

Ananda Nunes dos Santos 
Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECRUSOS HUMANOS. 
 
2. OBJETO 
2.1 – O presente Termo de Referência tem como finalidade a contratação de empresa especializada 
em implantação e prestação de serviços de locação de Softwares, que atendam legislações 
específicas, em especial os departamentos de Contabilidade Pública, Administração de Pessoal - 
Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Compras, Licitação, Tesouraria, Controle de Veículos 
(Frotas), Controle de Processos (Protocolo), Portal de Transparência e E-sic, tudo em conformidade 
com as especificações técnicas e serviços descritos no Termo de Referência, tudo em franco 
atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Estado, para 
atendimento da Prefeitura Municipal, demais órgãos e fundos municipais, de acordo Termo de 
Referência. 
 
3. RECURSOS VINCULADOS: Não 
 
4. JUSTIFICATIVA: 
4.1 – Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública 
deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, 
orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividade econômicas, 
sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito 
de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, 
principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, 
economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública. Considerando que 
a Prefeitura não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para 
desenvolver todos os sistemas de informática. Considerando que a administração pública municipal 
deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e 
pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral 
anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a 
necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é 
que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos 
e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e 
gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados 
relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a 
emissão de relatórios consolidados. Os softwares serão interligados à rede mundial (internet), dentro 
da Prefeitura e outros pontos de acesso. O banco de dados estará, também, na rede mundial 
(internet), com acesso direto pelos aplicativos e serviços, permitindo assim que todos os setores 
funcionem integrados simultaneamente. A contratação tem sua viabilidade em decorrência das 
imposições das legislações vigentes. O planejamento administrativo surge da necessidade de se 
efetuar combinações técnicas, modernas e de conceito racional, através de um sistema informatizado 
capaz de satisfazer as exigências legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtenção de 
resultados, primando pelo zelo para com a coisa pública. 
 
4.2 – Assim sendo pretende-se através deste projeto a Implantação de Sistemas, a Locação de 
software e o Treinamento e Suporte, para atender a Prefeitura Municipal e demais órgão do Poder 
Executivo, tendo como foco principal atender as necessidades da Legislação Federal, Estadual e do 
Tribunal de Contas do Estado, obtendo resultados de controle e eficiência. 
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5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 
5.1 As despesas correção na dotação orçamentária geral do município de Riachão/MA em 2021. 
 
ORGÃO: 01 – Prefeitura Municipal de Riachão 
UNIDADE: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
AÇÃO: 04.122.0002.2-002- Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração 
NATUREZA: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 
 
ORGÃO: 01 – Prefeitura Municipal de Riachão 
UNIDADE: 05 – Secretaria de Planejamento 
AÇÃO: 04.121.0002.2 – 029 – Manutenção do Departamento de Contabilidade e Áreas Afins 
NATUREZA: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica. 
 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QUANT. 
MESES 

MÉDIA GERAL TOTAL 

1 

-   Módulo de elaboração do PPA, LDO e LOA.   
-   Módulo de Execução Orçamentaria  
-   Módulo de Gestão de Contratos e Convênio  
-   Módulo de Gestão de Compras e Licitações  
-   Módulo de Gestão Pessoal  
-   Módulo Portal da Transparência  
-   Módulo Portal do Servidor Público  
- Serviços de Hospedagem e acesso via 
internet aos Bancos de Dados (RDS Nuvem) 

12 R$ 3.885,33 R$ 46.623,96 

  
Total: (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais, noventa e seis 

centavos). 
R$ 46.623,96 

 
7. VALOR ESTIMADO: 
 
7.1 – O valor total estimado para a realização destes serviços foi obtido através de pesquisa de 
mercado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
7.2 –.O Valor global estimado é de R$ 46.623,96 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais, 
noventa e seis centavos). 
 
8. DOS PRAZOS 
 
8.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: A Execução dos serviços divide-se em duas etapas distintas, 
que compreende: 
 
8.2 – IMPLANTAÇÃO – A implantação deverá ser efetuada em até no máximo 5 (cinco) dias a contar 
da ordem de serviço ao ganhador do processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos 
fornecedores que diminuírem o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente. 
 
8.3 – DURAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – A duração do contrato de locação dos sistemas 
não poderá ultrapassar ao período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme prevê o artigo 57, inciso 
IV da Lei 8666/93 e alterações. 
 
8.4 – O contrato de locação deverá prever, Implantação, Atualização, Locação e Suporte Técnico 
mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão somente após efetuados o término da 
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conversão e implantação integral do sistema, mediante documento emitido pela equipe de 
recebimento de serviços definida para tal. 
 
9. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
9.1 ESPECIFICAÇÕES GERAIS – As especificações abaixo são características que atendem a todos 
os módulos e definem o sistema como todo. 
 

1. O sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrão SQL, e permitir 

consultar via comandos SQL, devendo ter a possibilidade de utilização de Banco de Dados 

OPEN SOURCE (código aberto). 

2. Cadastro de usuário com definições de acesso e cada opção de relatório do sistema através 

de senhas (controle de acesso ao sistema através de senha); 

3. Permitir cadastramento de usuários com controle de nível de acesso, podendo ser 

configurado para inclusão, alteração, consulta e exclusão; 

4. Os sistemas deverão ser multiusuários e multitarefas, permitindo controlar tarefas 

5. concorrentes, com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade 

6. referencial, que deverá ser realizada pelo gerenciador do banco de dados (SGBD), nunca 

pelo aplicativo; 

7. Permitir auditoria automática das operações efetuadas nos sistemas (Controlando quem, 

quando e o que foi alterado) 

8. Possuir relatórios gráficos, permitir que seja impresso em vídeo ou escolher a impressora da 

rede; 

9. Todos os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações mantendo a 

integridade dos dados em caso de falha de software; 

10. O sistema deve comportar o trabalho simultâneo dos usuários de todas as Secretarias; 

11. O suporte aos sistemas locados deverá ocorrer via telefone, on-Line. 

12. Não poderão ser contratadas empresas que utilizem sistemas em consórcio, ou seja, 

módulos com diversas empresas desenvolvedoras do sistema, a fim de não prejudicar a 

integridade dos mesmos. 

13. Para que o sistema possa atender as necessidades desta administração, os módulos abaixo 

deverão atender às seguintes necessidades: 

9.2. ORÇAMENTÁRIO E PLANEJAMENTO - O módulo deverá compreender a LOA, PPA e LDO, 
devendo apresentar às seguintes características ou possibilidades:  

1. Proporcionar ao planejador a elaboração do orçamento-programa de forma ágil, fácil e de 

acordo com a legislação vigente. 

2. Cadastro das Entidades contratadas com possibilidade de utilizar o Brasão nas emissões de 

relatórios; 

3. Cadastro do exercício a ser elaborado o Orçamento com opção de modelo de despesa e 

receita a ser utilizado e de consolidação de relatórios nos Órgãos; 

4. O sistema deverá trazer os códigos das receitas baseados na legislação em vigor, 

possibilitando o cadastramento de novas receitas que venham a ser criadas posteriormente; 

5. Cadastro da Despesa, com parâmetros separados Órgão, Unidade Orçamentária, Função, 

Sub-Função, Programa (possuir campo para Objetivo e Público alvo), Projeto/Atividade e 

Natureza da Despesa; 

6. Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fonte e Fontes de Recursos conforme 

exigências do STN; 

7. Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte de Recursos; 
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8. Importa os índices e Fórmulas para o PPA; 

9. Elaboração dos lançamentos do Plano Plurianual. 

10. Gerar a projeção da receita para os próximos exercícios, baseado na arrecadação de 

exercícios anteriores; 

11. Possui opção de geração da versão do PPA para o ano corrente, baseado em exercícios 

anteriores. 

12. Elaboração e projeção da Despesa, separando o que é Despesa Executada (Despesa 

Mensal), e prevista (PPA); 

13. Evolução do Patrimônio, apontando o Patrimônio Líquido, Capital, Reservas e Resultado 

Acumulado; 

14. Cadastro de Renúncia Receita; 

15. Cadastro da Expansão da Despesa; 

16. Cadastro dos Riscos Fiscais; 

17. Cadastro das Variáveis, com previsão e projeção do PIB, taxa de juros, câmbio, Inflação 

média; 

18. Possuir o cadastro da Lei, com os campos disponíveis para preenchimento da entidade; 

19. Cadastro de Metas Previdências por Receitas e Despesas Previdenciárias com campo para 

as Intra-Orçamentárias, e saldo das disponibilidades financeiras do RPPS da Projeção 

Atuarial para 35 anos. 

20. Geração da proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte com base na 

utilização do orçamento do exercício em execução e anteriores, permitindo a atualização do 

conteúdo e da estrutura da proposta gerada e a distribuição do orçamento por secretaria 

conforme as Instruções Técnicas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN); 

21. Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática; 

22. Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado do Município e das Unidades Gestoras 

Descentralizadas; 

23. Permitir atualização dos valores da proposta orçamentária, no todo ou apenas em parte dela, 

por meio da aplicação de percentuais ou índices aprovados em lei; 

24. Emissão de relatório da proposta orçamentária municipal consolidada; 

25. Emissão de todos os anexos do Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da 

administração direta, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente. 

26. Possuir total integração com o Sistema de Contabilidade; 

27. Possibilitar de forma automática a importação dos Parâmetros de Lei, Parâmetros da Receita 

e Despesa de acordo com o exercício anterior; 

28. Permitir aplicar percentual em cima do Orçamento; 

29. Possibilitar importação e exportação do Orçamento através de arquivos textos. 

30. Permite a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64; 

31. Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, de parâmetros da Receita e da 

Despesa e Fonte de Recursos; 

32. Possibilitar a visualização do Orçamento através de gráficos, possibilitando a geração por 

nível de receita, de despesa por Unidade, Função e Fontes de Recursos; 

33. Os Demonstrativos do PPA deverão conter relatórios de conferência do PPA com a LOA, por 

órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa e ação, demonstrando alguma 

divergência e permitindo suas correções. 

34. O Sistema deverá emitir relatórios que compare a receita e a despesa da LOA por fonte de 

recurso, demonstrando divergências e permitindo sua conferência. 
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35. O sistema deverá gerar automaticamente os arquivos do PPA/LOA de acordo com  Layout do 

Tribunal de Contas dos Municípios para análise e envio a este órgão de maneira concisa e 

definitiva. 

36. Demonstrativos da LDO deverão conter as metas fiscais, avaliação do cumprimento das 

metas fiscais, comparativos, evolução patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, 

renúncia de receita, margem de expansão, controle orçamentário, todos os relatórios de 

Metas e Riscos Fiscais de acordo com o manual de demonstrativos fiscais emitido pela 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

9.3. CONTABILIDADE PÚBLICA – O sistema de contabilidade tem como objetivo registrar todos os 
atos e fatos inerentes à Gestão Pública Financeira, proporcionando informações confiáveis e 
atualizadas, conforme determina a Lei 4.320/64, permitindo, inclusive a integração com os demais 
sistemas da Administração Pública, otimizando as tarefas diárias dos órgãos envolvidos, com maior 
segurança e transparência, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades:  

1. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial e de compensação em 

partidas dobradas e no sistema orçamentário em partida simples, de conformidade com os 

arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário; 

2. Permite a existência de mais de um Órgão/unidade na mesma base de dados, com 

contabilização distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de forma 

consolidada; 

3. Permite a visualização dos cadastros a serem efetuados no sistema, ajustar as 

inconsistências, inserir e excluir cadastros informações a serem geradas; 

4. Permite utilizar o plano de contas da 4.320/64 ou modelo definido pelo Tribunal de Contas do 

Estado. 

5. Emite todos os demonstrativos do balancete mensal e anexos da Resolução do Tribunal de 

Contas do Estado. 

6. Emite todos os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma 

da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF. 

7. Permite que seja efetuada a geração das razões analíticas de todas as contas integrantes 

dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 

8. Cadastro de históricos com textos padronizados para serem utilizados nas Notas de 

Empenhos. 

9. Utilização automática de históricos informados em outros Empenhos do mesmo credor. 

10. Permite que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário. 

11. Permite pré validações de encerramento, que apresenta lista as inconsistências, tendo a 

possibilidade de gravar arquivos PDF; 

12. Permite a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando a inscrição 

em restos a pagar. 

13. Permite o registro dos pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos e restos a 

pagar. 

14. Permite a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extra-

orçamentária, possibilitando auditoria destas operações. 

15. Permite o pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota 

de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora (até o limite de 12), 

inclusive de bancos diferentes. 

16. Permite descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e 

despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas 

orçamentárias, financeiras e de compensação. 

17. Permitir re-aproveitar dados de empenhos já lançados, trazendo todos os dados exatamente 

iguais para o lançamento de uma Nova Nota de Empenho. Data, Itens e Valor. 
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18. Realiza automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando da liquidação 

do empenho de aquisição de bem patrimonial.  

19. Realiza automaticamente os lançamentos na conta de compensado quando da liquidação e 

prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou subvenções.  

20. Permite controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle 

dos pagamentos em ordem cronológica via Calendário. 

21. Realiza automaticamente os lançamentos de baixa na conta patrimonial quando efetuado o 

registro de receita de dívida ativa e de alienação de bens. 

22. Permite efetuar o cancelamento de restos a pagar em contrapartida com conta de resultado 

definida pelo usuário. 

23. Permite controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício e restos do Executivo, 

Legislativo e Previdência. 

24. Controle dos precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu pagamento. 

25. Permitir que sejam emitidas notas de: empenho; liquidação; ordem de pagamento; restos a 

pagar; despesas extra; e suas respectivas anulações. 

26. Possibilita a configuração de permissões para que os empenhos possam ser registrados por 

usuários que estiverem vinculados ao órgão do orçamento da despesa. 

27. Permite o controle de despesa por tipo e relacionando-o aos códigos de elemento de 

despesa. 

28. Permite cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento e decorrentes de créditos 

adicionais, especiais e extraordinários. 

29. Permite que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de 

diversas fontes para um mesmo decreto. 

30. Permite a emissão de demonstrativo do excesso de arrecadação. 

31. Permite gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa. 

32. Elabora o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de 

empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando 

necessário. 

33. Elabora relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da 

Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000. 

34. Permite gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação e 

por período. 

35. Permite gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de empenhos globais e 

outros de interesse do Município. 

36. Permite gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos 

administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento. 

37. Elabora relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de 

gerar os arquivos para os Tribunais de Contas. 

38. Exportação de relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de 

Diversas Origens, Bancos e outros para diversos formatos.  

39. Exportação de dados bimestrais para o SIOPS totalmente automatizada, gerando arquivos a 

serem importados no mesmo. 

40. Exportação de dados bimestrais para o SIOPE totalmente automatizada, gerando arquivos a 

serem importados no mesmo. 

41. Exportação de arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a 

Secretaria da Receita da Previdência. 

42. Exportação de arquivo referente ao PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - 

Pessoa Física, Contribuição Previdenciária - (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003). 
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43. Permite configurar permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e 

cadastros. 

44. Elaborar processo de encerramento mensal que verifique eventuais divergências de saldos e 

que após o encerramento, não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. 

45. Permite o encerramento do exercício com todos os lançamentos automáticos e com a 

apuração do resultado. 

46. Permite o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme 

Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 

47. Geração de relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com 

base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 

48. Controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos ou 

lançamentos indevidos. 

49. Possui cadastro de obras e possibilita que no empenho da despesa este seja vinculado à 

obra correspondente. 

50. Possibilita que ao cadastrar um empenho que a liquidação possa ser feita no mesmo 

processo, agilizando-se assim estes lançamentos. 

51. Permite o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. 

52. Possui cadastro para registrar as conciliações das contas bancárias.                                                                                                         

53. Possibilita imprimir a Nota de empenho, Nota de Liquidação, e Ordem de Pagamento 

diretamente para a impressora no ato do cadastramento das mesmas. 

54. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. 

55. Permite controle total do lançamento de arrecadação por fonte de recursos. 

56. Possibilita a geração de arquivo com as informações que são exibidas no relatório 

Declaração de IRRF/DIRF para importação no programa Dirf anual da Receita Federal. 

57. Permite checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos 

cadastros e configurações de outras configurações no aplicativo. 

58. Possui Banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando integração via 

exportação/importação de arquivos). 

59. Possibilita segurança de banco de dados (confiabilidade) que roda tanto em Windows quanto 

em Linux (SQL-Server). 

60. Bancos de Dados hospedados em servidor web com acesso em alta velocidade, tendo assim 

agilidade e confiabilidade. 

61. Integração automatizada com Portal de transparência de acordo com a Lei 131/09. 

62. Possibilita a geração dos relatórios do sistema em diversas extensões (ex.: WORD, PDF e 

XLS). 

63. Permite o controle de saldos de suplementações por fonte de recursos. 

64. Possui rotina para geração de relatórios em lote com criação de lista de relatórios que são 

emitidos mensalmente e anualmente. 

65. Possui função que possibilita consultar a situação: do empenho, da despesa, do empenho 

anterior, da ordem anterior, do credor ou do contrato. 

66. Possui função que possibilita a consulta de lançamentos dos cadastros. 

67. Permite registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. 

68. Possibilita informar Documento Fiscal na liquidação, Ordem de Pagamento, Resto a Pagar, 

Despesas Extras, Prestação de Contas, Cancelamento de Restos, Anulação de Despesas 

Extras e Liquidação de Emp. Anterior. 

69. Possui banco de dados apto a de execução de auditoria, perante as informações contidas no 

banco. 
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70. Geração de Formulários de Prestação de Contas - Demonstrativo da execução da receita e 

da despesa e de pagamentos efetuados, relatório integrante da Prestação de Contas do 

PNATE - Programa - Transporte Escolar. 

71. PASEP - Permite o cálculo automatizado e emissão da Planilha de cálculo e da DARF. 

72. Possibilita Enviar E-mail da Nota de Empenho, Liquidação e Ordem de Pagamento em 

formato PDF ao Fornecedor de maneira Eletrônica. 

73. LRF - Possui todos os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 

(LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício 

estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado:Anexo 1 – 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal; Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida consolidada 

Líquida; Anexo 3 - Demonstrativos das Garantias e Contragarantias; Anexo 4 - Demonstrativo 

das Operações de Crédito; Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; Anexo 6 - 

Demonstrativo Simplificado. 

74. LRF - Possui todos os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei 

Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma 

que em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias  

75. vigentes no período selecionado: Anexo 1 - balanço orçamentário; Anexo 2 - demonstrativo 

da execução das despesas por função/subfunção; Anexo 3 - demonstrativo da receita 

corrente líquida; Anexo 4 - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime 

próprio dos servidores públicos; Anexo 6 - demonstrativo do resultado nominal; Anexo 7 - 

demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão; Anexo 8 - demonstrativo das receitas e 

despesas com manutenção e Desenvolvimento do ensino; Anexo 9 - demonstrativo das 

receitas de operações de crédito e despesas de capital; Anexo 10 - demonstrativo da 

projeção atuarial do regime próprio de previdência; Anexo 11 - demonstrativo da receita de 

alienação de ativos e aplicação de recursos; Anexo 12 - demonstrativo das receitas de 

impostos e das despesas próprias com saúde; Anexo 14 – demonstrativo simplificado do 

relatório resumido da execução Orçamentária. 

76. LRF - Opção para a emissão da Análise da Execução Orçamentária/Gestão Fiscal dos 

anexos da LRF. 

77. LRF - Emissão automática dos anexos adequados aos Consórcios Públicos Municipais e 

Estaduais. 

78. LRF - Opção para o processamento, fechamento e impressão do relatório "Comparativo das 

Metas Bimestrais de Arrecadação", em cumprimento ao disposto no artigo 13, da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

79. LRF - Gráficos de acompanhamento das despesas, Restos a Pagar, Balanço Orçamentário e 

Receita Corrente Líquida x Despesas com Pessoal. 

80. PCASP - Permite trabalhar com planos de contas distintos (4.320/64, plano de contas da 

união, PCASP).                                                                              

81. PCASP - Permite o registro de lançamentos contábeis referentes a etapa intermediária entre 

o empenho e a liquidação conforme MCASP (PARTE IV - PLANO DE CONTAS APLICADO 

AO SETOR PÚBLICO). 

82. PCASP - Possibilita o registro de lançamentos contábeis referentes a uma etapa 

intermediária entre o empenho e a liquidação conforme MCASP (PARTE IV - PLANO DE 

CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO) de exercícios anteriores. 

83. PCASP - Cadastro de eventos contábeis, todos gerados automaticamente pelo sistema, não 

tendo assim necessidade de se efetuar lançamentos manuais. 

84. PCASP - Utilização do PCASP versão Estendida da STN como padrão do sistema, não tendo 

assim nenhuma necessidade de se realizar De/Para ou lançamentos manuais; 

85. PCASP - Utilização do PCASP, na arrecadação de receitas. 
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86. PCASP - Utilização do PCASP no controle das guias "Descontos" e "Baixas" nos cadastros 

de "Anulação de Despesas Extras", "Anulação de Ordens de Pagamento" e "Anulação de 

Restos a Pagar". 

87. PCASP - Utilização do PCASP no controle dos cadastros de "Anulações de Liquidação" e 

"Anulações de Liquidação de Empenhos Anteriores" a guia De Descontos que permitirá 

efetuar anulações parciais de "Liquidação" e "Liquidação de Liquidação de Empenhos 

Anteriores" que possuírem descontos. 

88. PCASP - Elaborar o relatório cadastral de lançamentos contábeis, com diversos filtros, 

inclusive por eventos, para as entidades que utilizam o plano de contas PCASP. 

89. PCASP - Possibilita a geração de relatório balancete de verificação possibilitando a 

visualização dos saldos contábeis. 

90. PCASP - Demonstração dos conta-correntes para as contas. 

91. PCASP - Possibilita efetuar provisionamento de férias, 13º Salário, adiantamento, e baixa de 

provisão via integração com a folha (*Quando da inclusão das Notas de Empenhos de Folha 

de Pagamento). 

92. PCASP - Possibilita emissão de todos os anexos constantes do manual DCASP - 

Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público; 

93. PCASP - Possibilita emissão de todos os anexos constantes da IPC 10 – Contabilização de 

Consórcios Públicos e suas atualizações; 

94. PCASP - Possibilita o acompanhamento em Tempo Real da execução do PCASP, de forma 

simples, com apresentação de Gráficos, que são atualizados conforme são gerados os 

movimentos do PCASP, no sistema da contabilidade. Dando assim ao gestor ou controlador 

uma visão de fatos que podem gerar desequilíbrios Orçamentários, tendo condições de dar 

solução aos mesmos antes do término do exercício. 

95. SICONFI - Geração do arquivo DCA - Declaração Anual de Contas (Balanço Geral Anual) 

totalmente automatizada; 

96. SICONFI - Geração do arquivo RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(LRF) totalmente automatizada; 

97. SICONFI - Geração do arquivo RGF - Relatório de Gestão Fiscal (LRF) totalmente 

automatizada; 

98. SICONFI - Geração do arquivo MSC - Matriz de Saldos Contábeis totalmente automatizada; 

99. Sistema de Informação de Custos - Fênix-SICC - Detalhamento e acompanhamento das 

Despesas por Centros de Custos. O centro de custo é uma maneira de separar uma Entidade 

Pública em vários setores, cada um deles com uma parcela de responsabilidades 

operacionais, financeiras e econômicas. Todos os centros de custos juntos representam a 

Entidade inteira, mas cada um possui independência quando comparado com o outro. 

100. Permite envio eletrônico via E-mail dos Processos lançados, Empenhos, 

Liquidações e Pagamentos, quando da existência de E-mail no cadastro do Credor.  

101. Permite a exportação de todo o Processo para um arquivo único em PDF, 

contendo o mesmo a Nota de Empenho, Liquidações, Pagamentos, Guias de Recolhimento, 

Ordem de Pagamento extras (onde foi efetivado o recolhimento de retenções e descontos); 

102. Permite o Controle de Alerta das Tarefas e Obrigações Periódicas - Alertas serão 

emitidos periodicamente,  antes do vencimento da entrega legal das obrigações, de modo 

que você possa estar sempre alerta quanto ao atendimento do prazo estipulado de entrega.  

103. Permite o envio de E-mail para os responsáveis para o acompanhamento dos 

Alertas das Tarefas e Obrigações Periódicas; 

104. Permite o acompanhamento dos Alertas das Tarefas e Obrigações Periódicas 

via APP para  smartphone na plataforma do Android; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 
CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

29 

105. Permite o cadastro e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, com emissão 

de relatório; 

106. Permite o acompanhamento de Liquidações pelos Controladores Internos, 

podendo o mesmo efetuar a avaliação individual de cada uma, com status para Aprovação, 

Solicitação informação ou Solicitação de documento; Podendo, também, efetuar a rejeição 

das mesmas. Acompanhamento e processado e enviado alertar para o usuário que emitiu a 

liquidação; 

107. Monitor PCASP - Mini-aplicativo que monitora e Avaliação/Análise dos Indicadores, 

exibindo uma DashBoard com vários gráficos atualizados em tempo real. Emissão automática 

de relatório em formato compatível com Word da Avaliação/Análise dos Indicadores da 

execução Orçamentária, para a controladoria Interna; 

 
 
9.4. Sistema Compras/Almoxarifado - Sistema para gestão completa das compras com integração 
ao controle de almoxarifado, contendo cadastro de requisição, processo de compra, autorização de 
compra, ordem de fornecimento, nota fiscal, com entrada no estoque automática e baixa subsequente 
quando do atendimento de requisição: 

1. Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais das seguintes formas: Código 

com grupo e classe; Código sequencial;  Código sequencial com grupo e classe; Código 

CATMAT. Caso código seja numérico e sequencial sistema indica automaticamente o 

próximo código disponível 

2. Possuir no cadastro de materiais informações como: Material estocável; Material de consumo 

ou permanente; Material combustível e o tipo do combustível; Descrição sucinta e detalhada 

do material; Grupo e classe do material; Cadastro de Lotes contendo, numeração, escaninho, 

data de vencimento, data de fabricação; Dados sobre a última compra do material 

selecionado como: data, quantidade, preço e fornecedor. 

3. Possibilitar fazer cadastros e consulta no cadastro de materiais, grupos, secretarias, setores, 

unidades de medida com as seguintes opções: Por grupo e classe; Por palavra-chave. 

4. Permitir importação dos itens baseados em modelo XLS gerado pelo sistema. 

5. Permitir cadastrar fornecedores e emitir Certificado de Registro Cadastral e controlar a 

sequência do certificado. 

6. Possibilitar a consulta dos dados do fornecedor no banco de dados da Receita Federal, 

permitindo efetuar a inclusão ou atualização dos dados do fornecedor no Sistema de 

Compras. 

7. Permitir vincular ao fornecedor: Dados Bancários; Endereço; Quadro Societário; Documentos 

para credenciamento e habilitação do fornecedor. 

8. Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 

fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas 

vencidas/por vencer. 

9. Permitir o Cadastro de Requisições de compras por secretaria. 

10. Permitir acompanhamento das requisições com definição de quais itens irão para o processo 

de compra 

11. Permitir juntar várias requisições dentro de um mesmo processo de compra. 

12. Permitir cadastrar compras diretas e procedimentos licitatórios divididos por 

entidades/setores/secretarias. 

13. Permitir o cadastramento e controle das solicitações de compra por centro de custo, não 

permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não 

pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de cada item possa ser dividida por 

uma ou mais ordem de fornecimento. 
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14. Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas. 

15. Possibilitar o agrupamento de solicitações de compra cadastradas pelos Centros de Custos 

de uma ou mais Entidades, objetivando a consolidação dos itens para realização de Abertura 

de Processo Licitatório.  

16. Permitir o cadastramento de orçamentos, possibilitando gerar uma compra direta, processo 

administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou 

menor preço cotado para o item no orçamento. 

17. Enviar cotação por meio físico em diversos formatos como .XLS, .PDF, .DOC e também 

efetuar o envio por e-mail. 

18. Permitir a geração de arquivo com os itens do orçamento para cotação pelos fornecedores, 

possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos 

itens. 

19. Emitir relatórios de orçamentos: Preço Médio, Quadro de cotação, Itens não cotados; 

20. Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação cadastrada no 

sistema. 

21. Permitir carregar itens e fornecedores do sistema de licitação, apenas se a licitação já tiver 

sido finalizada. 

22. Permitir que os centros de custos cadastrem Ordens de Fornecimento de itens das licitações 

que já foram homologadas e adjudicadas, inclusive quando se tratar de Licitação com 

julgamento pelo Menor Preço sobre Tabela de Preço. 

23. Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como: Data de compra; 

Fornecedor; Setor/Secretaria; Objeto da Compra; Itens; Funcionários interessados; Forma de 

pagamento; Local de Entrega; 

24. Permitir vincular a compra em questão com uma licitação, possibilitando assim troca de 

dados entre os sistemas. 

25. Permitir gerar vínculos na Contabilidade a partir da ordem de fornecimento, trazendo como 

retorno informações sobre o empenho vinculado à ordem. 

26. Permitir cadastrar rotinas de estorno e anulação completa da compra. 

27. Emitir relatórios referentes às compras: Emissão de nota de anulação; Emissão de Ordem de 

fornecimento; Relação de itens da compra; Acompanhamento de saldo disponível para itens 

da compra; Termo de entrega de Itens;  

28. Permitir lançamento da Nota fiscal emitida pelo fornecedor. 

29. Permitir vincular a quantidade recebida a um lote específico, podendo um mesmo item conter 

mais de um lote. 

30. Permitir Controle de estoque automatizado. 

31. Permitir a entrada automática dos itens na composição do estoque no momento do 

lançamento da Nota fiscal. 

32. Permitir controle do estoque centralizado ou por entidade. 

33. Bloquear deleção de etapas de processos que dependam de outras etapas. 

34. Permitir atender as requisições feitas com o saldo em estoque, dando saída automática do 

estoque no momento do atendimento da requisição. 

35. Permitir atender parcialmente requisições podendo em momento posterior complementar o 

atendimento. 

36. Permitir determinar estoque máximo e mínimo para os itens gerando alertas automáticos no 

sistema quando o item atingir um desses patamares estipulados. 

37. Permitir no cadastro inicial do item informação o estoque atual do item no almoxarifado. 

38. Permitir Cadastro de usuários e definição de senha para os mesmos. 

39. Permitir definir opções que o usuário poderá executar no sistema, podendo definir se o 

mesmo poderá visualizar, inserir, editar ou deletar registros. 
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9.5. Sistema Licitações - Sistema para controle de qualquer modalidade de licitação, com vinculação 
ao sistema de compras, execução de fase de lances, julgamento e adjudicação: 

1. Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações: Data de abertura da licitação; 

Horário da abertura; Número da licitação; Modalidade; Tipo de Lance Natureza do 

Procedimento; Objeto a ser licitado. Setor/Secretaria Responsável Comissão responsável; 

Dados referentes a Lei Complementar 123/2006; 

2. Permitir Cadastro e Edição das informações: Comissão de licitação; Decretos/Resoluções 

Pregão e Registro de Preço; Tipos de Certidões exigidas; Assinaturas e Chancelas para 

relatórios 

3. Permitir o cadastramento de comissões: Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; 

Informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de 

designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções 

designadas. 

4. Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu 

julgamento, envolvendo as etapas conforme abaixo:Publicação do 

Processo;Impugnação;Emissão do mapa comparativo de preços;Emissão das atas referente 

a Documentação e Julgamento das propostas;Interposição de recurso; Anulação e 

revogação; Parecer da comissão julgadora; Parecer jurídico;Homologação e adjudicação 

5. Permitir carregar itens do sistema de compras trazendo já a quantidade e o preço estimado 

do mesmo. 

6. Permitir carregar itens de diversas compras e até mesmo de outros centros de custos ou 

entidades (órgãos públicos), efetuando assim uma licitação única para todas essas 

demandas. 

7. Permitir definir ordem dos itens. 

8. Possibilitar acesso rápido, por meio de botões de atalho, aos principais cadastros, rotinas e 

relatórios correspondentes ao Processo de Licitação. 

9. Permitir cadastramento de responsáveis por cada etapa da licitação. 

10. Permitir cadastrar pendências inerentes a realização da licitação. 

11. Permitir anexar documentos diversos inerentes a licitação 

12. Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma 

Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios Itens da licitação. 

13. Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de Acréscimo sobre 

uma Tabela de Preço. 

14. Permitir realização de licitação por item ou por lote. 

15. Possibilitar o cadastramento de Chamada Pública para credenciamento de fornecedores 

interessados em atender o objeto do edital. 

16. Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de 

fornecer o material ou de executar os serviços, mostrando na tela o próximo fornecedor 

classificado. 

17. Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua 

identificação, tais como: Número do processo; Objeto da compra; Modalidade de licitação; 

Datas de abertura e recebimento dos envelopes; 

18. Permitir o cadastro das dotações orçamentárias estipulando o valor a ser utilizado em cada 

uma. 

19. Permitir realizar licitações por lotes ficando a cargo do fornecedor vencedor a atribuição do 

preço unitário para cada item do lote. 

20. Permitir credenciamento de fornecedor que ainda não estiver cadastrado no sistema através 

de modelo Excel gerado pelo sistema. 
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21. Permitir a geração de arquivo com os itens do processo licitatório para ser disponibilizado aos 

fornecedores para digitação da proposta de preço de cada item, possibilitando, também, a 

leitura do mesmo arquivo contendo os preços digitados para preenchimento automático no 

cadastro das propostas. 

22. Permitir operar a fase de lances com as seguintes opções: Definir diferença mínima entre 

lances; Adjudicar Fornecedor; Desistência de Fornecedor; Desclassificar Fornecedor 

23. Permitir voltar os lances um a um para correção de possíveis erros. 

24. Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa 

e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006. 

25. Possui rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 

classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 

26. Permitir criar um registro de preço por meio do processo licitatório, possibilitando a realização 

periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo 

praticados atualmente pelos fornecedores. 

27. Permitir aditivar os itens por preço sejam para menor ou maior bem como a quantidade, com 

influência automática no saldo e preço nas compras. 

28. Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será aquele que apresentar 

o Maior Lance. Poderá ser utilizado para licitações de Concessão de espaço público ou para 

qualquer licitação que seja permitida a utilização do Pregão e não gera despesa e sim receita 

para o órgão público (Ex: Contratação de Banco para centralização do pagamento dos 

salários dos servidores). 

29. Permitir o registro da inabilitação de um licitante após o encerramento de todos os itens/lotes. 

Ao registrar a inabilitação de um licitante o sistema mostra o próximo classificado para todos 

os itens que o inabilitado havia ganhado e assim sucessivamente até encontrar um 

participante habilitado. 

30. Emitir todos os relatórios necessários exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura 

e autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas 

das sessões de julgamento do Processo Licitatório; Atas do pregão; Listagem de Itens; 

Listagem por Centro de Custo; Termo de Homologação; Extrato de Ata para publicação; Ata 

de Registro de Preço;Itens Fracassados. 

31. Permitir criar e editar modelos de todos os relatórios a partir dos modelos existentes no 

sistema. 

32. Permitir importação de todas informações da licitação, bem como os itens, valores, 

vencedores e documentos anexados ao portal de transparência. 

33. Permitir retirar informações da licitação do portal para possível edição e por fim importar 

novamente com as correções. 

34. Permitir acompanhamento das solicitações de compras já disponíveis para vinculação com a 

licitação. 

35. Permitir pesquisar empenhos vinculados a licitação. 

9.6. Sistema Contratos  

1. Permitir cadastrar os contratos, com informações: Fornecedor Contratado; Tipo do contrato; 

Responsável Jurídico; Dados da licitação; Gestor do contrato; Data de início e término; Objeto 

do contrato; 

2. Acompanhamento do contrato de forma facilitada e rápida, permitindo pesquisar pelo número 

do contrato, fornecedor e tipo de contrato. 

3. Acompanhar o status atual do contrato, marcando o mesmo como ativo ou vencido e 

permitindo prorrogar o prazo do mesmo através de aditivos. 
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4. Permitir vinculação com o sistema de licitação para preenchimento automático de diversos 

campos inerentes a ambos os sistemas 

5. Permitir cadastro das unidades orçamentárias bem como as ações do orçamento ligadas ao 

contrato. 

6. Permitir cadastro de providências sobre o contrato 

7. Permitir cadastro de aditivo de contrato podendo majorar valor, prazo e alterar razão social. 

8. Permitir cadastro de Acompanhamento de contrato durante todo o prazo do contrato 

9. Permitir cadastro de documentos anexos diversos inerentes ao contrato 

10. Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral e 

o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico 

financeiro, prorrogação, rescisão. 

11. Acompanhamento do calendário de vencimentos de contratos. 

12. Acompanhamento financeiro do contrato listando empenhos, liquidações, ordens de 

pagamento e fontes de recurso utilizados pelo contrato, com a possibilidade de gerar 

relatório. 

13. Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: Motivo da rescisão; Data do termo, 

da rescisão e da publicação; Valor da multa e indenização; Fundamento Legal; Imprensa 

oficial; 

14. Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios. 

15. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 

digitalmente.  

16. Permitir criação de usuários bem como cadastro de permissões de acesso às telas do 

sistema. 

9.7. Sistema Convênio – Sistema para inclusão e controle dos convênios firmados pela entidade 
contendo as seguintes funcionalidades: 

1. Cadastro do convênio contendo o beneficiado, espécie, vigência, número do processo dentre 

outras opções pertinentes ao convênio. 

2. Cadastro de unidades orçamentárias vinculadas ao convênio. 

3. Cadastro de contas bancárias e de caixa vinculadas ao convênio 

4. Cadastro de aditivos do convênio 

5. Checklist permitindo assim acompanhamento total do convênio 

6. Cadastro do cronograma de desembolso. 

7. Cadastro das Etapas de Transferência. 

8. Cadastro de Solicitação/Providência vinculados ao convênio. 

9. Agenda com eventos ligados aos convênios. 

10. Movimentação Financeira do Convênio trazendo detalhadamente empenhos, liquidações, 

ordens de pagamento, fontes de recursos, receitas e bens ligados ao convênio. 

11. Cadastro do Plano de aplicação dos recursos financeiros. 

12. Permitir cadastro de assinaturas e chancelas 

13. Permitir salvar relatórios em PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente 

14. Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema. 

9.8. Sistema Patrimônio 

1. Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser informadas as 

seguintes características: Estado de conservação do bem: “péssimo”, “ruim”, “regular”, “bom” 

e “ótimo”; Setor/Departamento E localização atual do bem; Categoria e subcategoria de 

acordo com a tabela do MERCOSUL; Permite vincular à conta contábil e natureza do bem; 
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Permite visualizar o valor de aquisição, o valor total de depreciação assim como cadastrar e 

visualizar as incorporações e desincorporações; Permite visualizar o valor da última 

reavaliação do bem; Armazenar/visualizar a imagem atual do bem por meio dos arquivos: jpg, 

bmp e pdf.; Visualizar situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “cedido”; Permite informar 

características personalizadas para o cadastro de bens. Permitir inserir componentes; 

Permitir inserir dados de manutenção do bem; Permitir anexar documentos inerentes ao bem. 

Permite imprimir o bem; 

2. Permite efetuar a reavaliação de bens individual, ou por lote e identificar o tipo de 

reavaliação: Ajuste ou reavaliação e possibilitando adequar o novo valor de depreciação 

anual do bem. 

3. Permitir seleção de conta do Plano de contas (PCASP) para o bem. 

4. Permitir duplicar o bem, facilitando assim o cadastro inicial de bens idênticos. 

5. Permitir pesquisar e filtrar os bens de diversas formas como pelo Número do bem, descrição, 

categoria, Data de aquisição. 

6. Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis e contas 

da entidade assim como cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório de 

transferências de determinado tipo, incluindo também a emissão como Termo de 

Transferência de Bens. 

7. Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, órgãos e bens, 

permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo 

licitatório. 

8. Possibilitar emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o 

responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição. 

9. Possibilitar emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por 

órgão/centro de custo. 

10. Possibilitar emitir o relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou responsável, 

permitindo selecionar a situação (em processo de localização, localizados e pertencentes ao 

setor, localizados, mas pertencentes a outro setor, não localizados ou todas).  

11. Permitir emitir o relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta, 

órgão ou por centro de custo. 

12.  Permitir emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a seleção 

por responsável, por órgão ou por centro de custo. 

13. Permite manter o registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais 

realizadas no exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar 

as movimentações por centro de custo. 

14.  Possibilitar emitir relatório de reavaliações de bens com seleção por bem, por conta e 

período. 

15.  Permitir emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando de 

forma analítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de 

entradas, total de saídas e saldo atual da conta. 

16. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 

digitalmente. 

17. Possibilitar para os bens imóveis, permitir cadastrar endereço, registro do imóvel. 

18. Permitir cadastrar movimentação do bem, medições, documentos digitalizados e contratos 

ligados a bens imóveis. 

19. Permitir cadastro de bens intangíveis 

20. Permitir cadastro de movimentação e unidades orçamentárias para bens intangíveis 

21. Permitir cadastro de chancelas e definir assinaturas para relatórios 

22. Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema. 
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9.9. Sistema Protocolo 

1. Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos. 

2. Permite definir quantidade inicial de documentos do processo bem como o fornecedor/pessoa 

interessada e o valor atribuído ao processo caso exista. 

3. Permitir vincular o processo a uma licitação já existente 

4. Permitir a numeração automática do Nº do processo com a informação da numeração inicial, 

e também permitir a definição manual do mesmo. 

5. Permitir impressão do recibo do processo posterior ao cadastro do processo. 

6. Permitir consultar o andamento de um processo, vendo toda sua movimentação. 

7. Permitir lançamento de remessas com definição do destino. 

8. Permitir adicionar novos tipos de documentos com impacto direto na tramitação aberta. 

9. Permitir incluir um ou vários processos a remessa de informações as observações inerentes a 

esta etapa, e inserir os documentos anexados quando forem necessários. 

10. Permitir imprimir dados da remessa. 

11. Permitir consultar o andamento do processo em toda a sua vida útil. 

12. Permitir o encerramento de processos. 

13. Permitir a edição ou exclusão de tramitação. 

14. Permitir gerar relatórios de remessas de processos e tramitação de forma geral ou por datas 

estipuladas 

15. Permitir gerar relatório com toda a vida útil do mesmo. 

16. Permitir cadastrar assinaturas e chancelas para relatórios 

17. Permitir cadastrar a classificação de atuação dos fornecedores 

18. Permitir cadastrar secretarias e departamentos que poderão receber tramitações 

19. Permitir o cadastro de diversos tipos de processo. 

20. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados 

digitalmente. 

21. Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema. 

9.10. Sistema Controle de Veículos(Frotas) 

1. Permitir cadastro de veículos e máquinas completo, podendo determinar foto, configuração 

de eixos, situação atual. 

2. Permitir cadastro de localização de veículo efetuando transferência entre setores e entidades. 

3. Cadastro do condutor (es) ou se for o caso cadastro do responsável pelo veículo em caso de 

veículo de terceiros. 

4. Permitir controle de quilometragem dos veículos. 

5. Permitir controle de gastos de combustíveis. 

6. Permitir controle de gastos com peças e serviços, com inclusão da nota fiscal associada ao 

setor de compras. 

7. Permitir controle de multas. 

8. Permitir inclusão de IPVA e outros eventos associados ao veículo. 

9. Possui agenda com eventos ligados ao veículo. 

10. Controle de CNH para motoristas. 

11. Emissão de relatórios de todos os cadastros e parâmetros. 

12. Emitir média de consumo dos veículos 

13. Permitir controle de pneus dos veículos, bem como lançamentos de rodízio e recapagem para 

os pneus. 

14. Emitir Gastos por veículos. 

15. Emitir Gastos por Departamentos 
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16. Emitir Gastos por motoristas. 

17. Emitir ficha individual por veículo. 

18. Permitir cadastro de assinaturas e chancelas 

19. Permitir salvar relatórios em PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente 

20. Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema. 

9.11. Sistema de Tesouraria - Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da 
tesouraria do município, controlando as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, 
Movimentação Bancária, Emissão de Cheques, Conciliação Bancária e Elaboração de 
Demonstrativos Financeiros, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 

1. Cadastro de Contas Bancárias. 

2. Configuração de modelos de cheques para impressão. 

3. Emissão de cheque em impressora comum. 

4. Controle da numeração dos cheques através de processo automático ou não automático; 

5. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária de todas 

as contas dos bancos. 

6. Possibilidade de inclusão ou estorno de lançamentos a qualquer período, deixando 

automaticamente, os saldos das contas atualizados. 

7. Consulta em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício 

8. Possibilidade de lançar movimento de aplicação com lançamento em movimento da conta 

automaticamente. 

9. Possibilidade de marcação para conferência dos lançamentos 

10. Possibilidade de emitir Recibos e Ordens bancárias. 

11. Gerar relatórios diversos entre eles: Extrato bancário; Livro Caixa; Relação de cheques; 

minuta da receita. 

12. Possibilidade de emitir gráficos comparativos de evolução das receitas e despesas. 

13. Agenda com compromissos firmados pela entidade 

14. Fila para impressão de cheques 

15. Pesquisa de credores mostrando todas as movimentações do mesmo. 

16. Pesquisa de movimentação por data, categoria econômica, credor, conta, tipo de movimento 

17. Permitir cadastro de assinaturas e chancelas 

18. Permitir salvar relatórios em PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente 

19. Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema 

9.12 – FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS) – Possibilitar o controle geral dos 
recursos humanos da administração municipal, devendo apresentar as seguintes características ou 
possibilidades: 

1. O sistema de folha de pagamento deverá controlar todas as atividades referentes à 

Administração de Pessoal. 

2. Efetuar todos os cálculos da Folha de Pagamento e emitir os respectivos relatórios. 

3. O sistema deverá atender ao regime ESTATUTÁRIO; 

4. O sistema deverá tratar adequadamente os diferentes tipos de processamento, como normal 

e complementar; 

5. Controle de previdência tanto para o regime geral como para o regime próprio;  

6. TIPO (Comissionados, efetivos e agentes políticos), 

7. CATEGORIAS (Administrativa, Técnica, Chefias, Professores, Corpo Diretivo, etc...), 

8. Processar: FÉRIAS, 13.o SALÁRIO, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. 
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9. Calcular: RESCISÕES CONTRATUAIS, SALÁRIO FAMÍLIA, ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO. 

10. Prever: DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE; 

11. O sistema deverá possuir rotinas que permitam uma adequada Administração salarial: 

12. Múltiplas tabelas salariais, com progressões horizontais e verticais; 

13. Tabelas que atendam a RAIS, CAGED, SEFIP, etc; 

14. Tabela de quadro salarial; 

15. Cadastro de cargos e funções; 

16. Outros vencimentos; 

17. Ajuste para aumento salarial geral e por cargos; 

18. O sistema deverá permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas extras, faltas, 

prêmios, etc...). 

19. Via valores implantados (descontos, padronizados, tais como INSS, FGTS, etc...); 

20. Tabela de Cargos e Salários integrada ao Sistema. 

21. O sistema deverá permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda vida 

funcional dos empregados permitindo a qualquer tempo à geração de fichas impressas ou 

relatórios que informem todas as variáveis de cada funcionário; 

22. Cálculo de gratificação por tempo de serviço. 

23. Provisionar as férias e o décimo terceiro salário. 

24. Contabilizar todos os eventos da folha com a finalidade de geração de arquivos. 

25. Emissão de Arquivos para a SEFIP. 

26. Cadastro de Empregados, contendo o cadastro básico dos empregados. 

27. Ficha Financeira, contendo os dados históricos das Folhas de Pagamento. 

28. Tabela de Dependentes, contendo os dependentes de salário família, Imposto de Renda. 

29. Lançamento de Movimento da Folha, contendo os lançamentos de verbas efetuadas para o 

cálculo da folha do mês. 

30. Lançamento de Movimento de 13º salário. 

31. Folha de Pagamento, lançamentos, contendo os valores calculados das verbas constantes na 

folha de pagamento. 

32. Arquivos de Administração de Férias contém os valores de bases de cálculo e lançamentos 

de férias. 

33. O Sistema deverá ser dotado de recursos que permitam o bloqueio através de senhas, de 

acessos por níveis de perfis permitindo que o administrador do sistema libere ou restrinja 

acesso de acordo com os interesses da administração. Que seja controlado e registrado no 

sistema todas as inclusões, alterações e retiradas de dados do sistema, com controle de 

quando, onde e por que foram efetuadas estas ações. 

34. Tabelas Genéricas do Sistema contém as tabelas de uso genérico para a empresa, grau de 

instrução, vínculo, CBO, nacionalidade, índices financeiros. 

35. Tabelas Oficiais, do INSS E IRRF. 

36. Tabelas de Programas contém a associação dos programas com as funções do programa. 

9.13. - Portal da Transparência - Possibilitar o acesso via WEB de toda a movimentação de receitas 
despesas e atos municipais, dando assim acessibilidade aos cidadãos de todas ações do município, 
devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 

1. Publicações em tempo real em atendimento a Lei Complementar 131/2009 

2. Pesquisar receita por órgão, mês e ano. 

3. Permitir visualizar detalhadamente a receita individualmente. 

4. Pesquisa despesa por órgão, mês e ano; 

5. Permitir visualizar detalhadamente a despesa individualmente. 
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6. Pesquisar empenhos por Órgão, fornecedor, função, elemento, demonstrando toda a 

movimentação dos respectivos empenhos; 

7. Pesquisar Liquidações por Órgão, fornecedor, função, elemento, demonstrando toda a 

movimentação dos respectivos empenhos; 

8. Pesquisar ordens de pagamentos por Órgão, fornecedor, função, elemento, demonstrando 

toda a movimentação das respectivas ordens de pagamento; 

9. Demonstrar todos os servidores municipais com seus respectivos cargos e lotações. 

10. Publicar os relatórios de Execução Orçamentária da LRF. 

11. Publicar os relatórios de Gestão Fiscal da LRF. 

12. Publicar os relatórios de Metas e Riscos Fiscais da LRF. 

13. Publicar os relatórios de Execução Orçamentária do Balancete Mensal. 

14. Publicar os Balanços Gerais. 

15. Publicar a Lei Orçamentária Anual. 

16. Publicar Licitações individualmente 

17. Publicar Contratos. 

18. Publicar Convênios. 

19. Publicar inventário Anual de Bens Patrimoniais. 

9.14. Portal E-sic - Possibilitar o requerimento via WEB de que trata a Lei 12527/2011 

9.15. Da Implantação do sistema - A implantação dos sistemas deverá ser feita na rede do 
município nos servidores (computador) próprios licitantes. Os sistemas deverão contemplar todas as 
entidades e fundos da administração direta vinculados a um mesmo banco de dados centralizado. Os 
sistemas que tiverem acesso ao público via WEB, deverão estar em servidores remotos que tenham 
garantia de acesso de no mínimo 99,95% (noventa e nove vírgula noventa e cinco por cento) de 
disponibilidade. 

9.16. Do Treinamento - Os treinamentos deverão ser ministrados aos funcionários por meio de vídeo 
aulas, acessos remotos e chat. O treinamento estará disponível aos funcionários da licitante enquanto 
durar a locação. 

9.17 Do Suporte - O suporte aos sistemas deverão ser feitos através de atendimento telefônico, 
acesso remoto, chat, estando operante em todos os dias úteis. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 – A contratada deverá disponibilizar on-line, via telefone, acesso remoto, chat online de 
atendimento com técnicos especializados nos diversos módulos. 

10.2 – A contratada deverá efetuar treinamento aos usuários do sistema, disponibilizando 
ferramentas para tal, como vídeo aulas, chat com o técnico. 

10.3 – Todos os módulos deverão permitir o acesso simultâneo de usuários. 

10.4 – Manter as certidões de Seguridade Social atualizadas, de acordo com o art. 195, parágrafo 3º 
da Constituição Federal. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.2 – A contratante deverá disponibilizar os equipamentos de informática, computadores, servidor de 
dados, rede física, sistema operacional, portal WEB, internet banda larga e demais equipamentos ou 
softwares de código fechado, necessários ao funcionamento dos sistemas a serem locados. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 
CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

39 

12. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

12.1 – Esta administração nomeará comissão de Fiscalização e Acompanhamento, composta de no 
mínimo 05 (cinco) membros, sendo que um presidente e quatro membros da comissão que atuam 
nas diversas áreas da gestão, para efetuarem a Fiscalização e o Acompanhamento da transição do 
Sistema de Informática, a fim de efetuarem a análise técnica dos participantes, análise da minuta de 
contrato baseado neste projeto básico e demais legislações em vigor e cumprimentos dos quesitos ou 
cláusulas previstas no edital de licitação. 

12.2 – Independente da composição na comissão de Fiscalização e Acompanhamento, a assessoria 
jurídica desta administração sempre deverá ser consultada para elaboração de minuta de contrato, 
minuta de edital e demais pareceres pertinentes ao processo licitatório, a fim de cumprimento da 
legislação em vigor. 

12.3 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1 – Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para o desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,  tratando-se de pessoa de 
direito privado, que comprove(m) o fornecimento satisfatório dos produtos objeto desta licitação, 
devendo, este(s) atestado(s), conter(em), no mínimo, a identificação da pessoa jurídica e do 
responsável pela emissão do atestado, identificação do licitante, descrição clara dos produtos 
fornecidos, sendo que, as informações que não constarem dos respectivos atestados deverão ser 
complementadas por meio cópia autenticada de instrumento de contrato ou nota fiscal. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 
A Senhora Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riachão 

 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL/PMR 

 
A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 

XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, CREDENCIA o Senhor XXXX, CI nº 
XXXX, CPF nº XXXX, para, na qualidade de representante legal da empresa, participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Riachão, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
XXXX/2021-CPL/PMR, cujo objeto trata XXXX, outorgando-lhe poderes para participar da presente 
Licitação podendo para tanto requerer, concordar, ofertar lances, interpor e desistir de Recursos, 
assinar a Ata e demais atos decorrentes do procedimento, enfim praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame licitatório. 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2021. 

 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

A Senhora Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riachão 
 

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL/PMR 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 
Federal nº 10.520/2002. 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2021. 

 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

 
A Senhora Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riachão 

 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL/PMR 

 
1. A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 
(Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira 
submissão aos preceitos legais aplicados ao PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL/PMR, 
especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do 
Edital. 
 
2. Propomos o valor total de R$ XXXX (XXXX) para o serviço de XXXX, objetivando eventuais e 
futuras aquisições destinadas à Prefeitura Municipal de Riachão, objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL/PMR, obedecendo as especificações e condições definidas no 
Termo de Referência, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, asseverando que: 

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado; 

b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, 
com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta; 

c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme 
Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta. 

 
3. O prazo de validade desta Proposta é de XXXX (XXXX) dias consecutivos a contar da data da 
sua entrega. 
 
4. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de XXXX (XXXX), a contar 
da data do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
5. Comprometemos a substituir o objeto desta licitação prazo máximo de XXXX (XXXX), a contar da 
data da Notificação: 
 
6. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na sua conta 
corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir 
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pela Comissão de Fiscalização, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) cópia da respectiva Ordem de Serviço; 

b) cópia da Nota de Empenho; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 
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i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
 
7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX. 
 
Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). E-mail, Banco 
(nome e nº), Agência (nome e nº), Conta Corrente nº XXXX. 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2021. 

 
 

XXXX (Nome da Empresa) 
XXXX (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

A Senhora Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riachão 
 

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2021-CPL/PMR 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (Sim/Não). 
 

Observação: Responder Sim ou Não na ressalva acima, caso empregue menor na condição 
de “menor aprendiz”. 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2021. 

 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.17.05/2021-PMR 

 
ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 
 
Contrato nº XXXX/XXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2021-PMR 
 

Contrato de prestação de serviços, que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE RIACHÃO e a 
empresa XXXX, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

 
O MUNICÍPIO DE RIACHÃO Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, sediada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, 
Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, através da Secretaria Municipal de _______, neste ato 
representada por seu Secretário Municipal, Senhor ____________, RG nº XXXX - SSP/XXXX, CPF 
nº XXXX, doravante denominada CONTRATADA e a empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ Nº 
XXXXXXXXX, situada XXXXXXXXX, representada pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXX, portador do RG nº 
XXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente 
Contrato de XXXXXXXXXXXXXX mediante, decorrente do Pregão Presencial nº ____/2021-
CPL/PMR, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2021-PMR, com 
fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; 
Decreto Municipal nº 18/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, visando atender demandas da 
Administração, de interesse das Secretaria Municipal de Administração. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo nº ___/2021-PMR e 
que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição: 

a) Termo de Referência; 

b) Pregão Presencial nº ___/2021-CPL/PMR; 

c) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no 
procedimento da licitação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas: 

a) Constituição Federal de 1988; 

b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores; 

c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; 
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f) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

g) Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017 

h) Edital do Pregão Presencial e seus anexos; 

i) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática; 

j) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria; 

k) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições 
deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo 
das cláusulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

4.1. O valor total deste Contrato é de R$ XXXX (XXXX), conforme Proposta de preço. 

4.2. No valor acima estão incluídos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

4.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no 
orçamento da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com as seguintes 
dotações orçamentárias: 

 
ORGÃO: 01 – Prefeitura Municipal de Riachão 
UNIDADE: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
AÇÃO: 04.122.0002.2-002- Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração 
NATUREZA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 
__.__.____, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial. 

6.2. O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade 
do orçamento previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993 e, poderá ser prorrogado 
de acordo com art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, limitando-se a 60 (sessenta) meses. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO OBJETO 

7.1. O objeto deverá ser executado no endereço indicado pela Prefeitura Municipal de 
Riachão/MA, no prazo máximo de 01 (uma) hora após a solicitação; 
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7.2. O serviço será acompanhado e fiscalizado pela Contratante, através da Secretaria de 
Administração, sendo que o mesmo poderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou 
incorreta execução e as eventuais falhas e / ou ocorrências apresentadas deverão ser 
prontamente corrigidas pela empresa, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis; 

7.3. A empresa deverá no tocante a execução do objeto, OBEDECER rigorosamente todas as 
disposições legais pertinentes; 

7.4. No tocante aos produtos a serem utilizados na prestação dos serviços, fica expressamente 
definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade; 

7.5. A empresa deverá assumir integral e exclusiva a responsabilidade por todos os atos e 
consequências provenientes da execução do serviço objeto desta Ata 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

8.1. A CONTRATADA compromete-se a efetuar a manutenção preventiva e corretiva do sistema, 
de acordo com a modalidade e regime contratados, da seguinte forma: 

a) A manutenção preventiva realizar-se-á por interesse da CONTRATADA, em decorrência de 
implementações ou exigências legais, fiscais ou tributárias, impostas por órgãos 
governamentais, necessárias ao sistema aplicativo. A manutenção preventiva será realizada 
sem ônus para a CONTRATANTE, em prazos compatíveis com os determinados pela 
legislação; 

b) A CONTRATADA reserva-se o direito de ter o acesso remoto na CONTRATANTE mediante 
sua autorização, para efetuar o suporte a partir da abertura do chamado técnico, agilizando 
desta forma o atendimento e minimizando o tempo de espera da CONTRATANTE; 

c) - A manutenção corretiva, será realizada a partir da abertura de ordem de serviço, formalizado 
pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, sendo que a solução deverá ser providenciada em 
até 72 (setenta e duas) horas após sua abertura; 

d) A manutenção e atualização das informações e dados contidos no sistema (cadastros, 
tabelas, lançamentos, codificações, parametrizações) será responsabilidade da 
CONTRATANTE; 

e) As despesas de locomoção e estadia dos profissionais responsáveis pelo serviço de 
manutenção serão suportadas pela CONTRATADA, somente enquanto os pagamentos 
estiverem em dia; 

f) O presente contrato obriga a CONTRATADA a prestar o serviço de suporte técnico no horário 
das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, de segunda a sexta-feira, sendo que fora destes 
horários é facultado à CONTRATADA cobrar hora técnica pelo atendimento prestado. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES GENÉRICAS 

9.1. A CONTRATADA possibilitará à CONTRATANTE apresentar sugestões por escrito, para 
implementar alterações no sistema aplicativo, bem como a atualização nas seguintes condições: 

a) As sugestões de alteração apresentadas pela CONTRATANTE serão analisadas pela área de 
desenvolvimento da CONTRATADA que, após estudo de viabilidade técnica, a ser realizado 
no prazo mínimo de 30 dias, poderão ser incluídas no Sistema; 

b) As novas versões do sistema, contendo melhorias e novas funções, serão distribuídas à 
CONTRATANTE sem custo adicional, mediante a condição da regularidade dos pagamentos; 

c) No caso de migração para novo ambiente ou nova plataforma, será ajustado entre as partes 
novo valor para atualização do sistema aplicativo; 
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d) No caso de instalações em novas estações é de responsabilidade da CONTRATANTE o 
pagamento das despesas referente à hora técnica e deslocamento para a realização do 
serviço. (Ex. aquisição de novo computador, reinstalação do “client” do banco de dados na 
estação, mesmo que seja feito remotamente); 

e) Quaisquer alterações que se fizerem necessárias ao bom cumprimento deste CONTRATO 
serão resolvidas de comum acordo e deverão ser realizadas por escrito, passando a integrar 
este instrument. 

 
CLÁUSULA DEZ – DAS SOLICITAÇÕES DE MELHORIAS ESPECÍFICAS 

10.1. Nos casos de solicitações de melhorias específicas, solicitadas pela CONTRATANTE, para 
qualquer um dos módulos do objeto, a CONTRATADA reserva-se o direito de analisar 
previamente a condição técnica de atender. Caso aprovada a sua viabilidade técnica, somente 
será executada após aprovação de prévio orçamento acordado entre as partes. 

10.2. As partes em comum acordo definirão os prazos e o cronograma para a implementação das 
solicitações especificas requeridas pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

11.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do produto (fabricante, 
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne irrecuperável, 
impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, 
aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 
8.078/1990. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

12.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, 
bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação 
das sanções administrativas cabíveis. 

 
CLÁUSULA TREZE – DAS RESPONSABILIDADES 

13.1. A CONTRATADA obriga-se a instalar o sistema e realizar o treinamento inicial, nas 
condições negociadas, para garantir seu bom funcionamento, bem como resguardar a segurança 
e o interesse da CONTRATANTE. 

13.2. A CONTRATANTE deverá designar um funcionário seu, categorizado para acompanhar o 
desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e 
administrativa, servindo de elo entre as partes, responsabilizando-se pela supervisão, gerência e 
controle das atividades realizadas pelo funcionário da CONTRATADA, informando a mesma sobre 
não-conformidades ou inadimplemento referentes aos serviços contratados. 

13.3. - O sistema aqui locado pela CONTRATADA, destina-se ao uso exclusivo da 
CONTRATANTE, sempre vinculando ao objeto estatutário destas, sendo vedada qualquer forma 
de alienação, cessão ou sub-locação. A licença é restrita ao ponto de venda que está credenciado 
na oportunidade de instalação do sistema. Somente será permitida a instalação em novas 
unidades mediante pagamento adicional à CONTRATADA, por ponto de venda. 

13.4. Em caso de uso indevido, alienação, cessão ou sub-locação, a CONTRATADA fica desde já 
autorizada a cancelar o suporte técnico, bem como resgatar imediatamente o sistema, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei, mormente no que tange aos direitos de 
propriedade do Sistema. 

13.5. A CONTRATADA compromete-se a prestar a manutenção do sistema, prevista na cláusula 
Oitava, visando garantir o seu funcionamento e atender os aspectos da legislação pertinente. 

13.6. A CONTRATANTE não poderá efetuar quaisquer modificações no sistema, sem prévia 
consulta e autorização expressa da CONTRATADA. 
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13.7. A CONTRATADA não permitirá a utilização do sistema por pessoas não qualificadas e/ou 
autorizadas a usá-los. 

13.8. A CONTRATANTE será responsável pelo controle de qualidade e resultados produzidos 
pelos sistemas, a partir das informações nele introduzidas e pela manutenção dos arquivos 
básicos de cadastros. 

13.9. A responsabilidade pelas cópias de segurança (Backup), dos arquivos de dados, serão de 
inteira responsabilidade da CONTRATANTE, devendo guardá-las em local adequado e com cópia 
adicional fora da sede. 

a) A Contratada deve providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do 
processo de pagamento, devidamente atualizados: 

a.1) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União; 

a.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

a.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

a.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

a.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; 

a.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

a.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
 
CLÁUSULA CATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1. O MUNICÍPIO DE RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio  
Secretaria Municipal de Administração, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e Ordem de Serviço; 

b) acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço; 

c) receber os serviços em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos 
e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos 
produtos/serviços; 

e) efetuar os pagamentos a CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 

g) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pelo BENEFICIÁRIO; 

h) fiscalizar para que, durante a validade do Contrato, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA QUINZE – DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na sua 
conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado 
a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota 
Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos 
seguintes documentos: 

a) cópia da respectiva Ordem de Serviço; 

b) cópia da Nota de Empenho; 
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c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

15.2. A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização 
responsável pelo recebimento dos serviços, que também deverá conferir toda a documentação 
constante no item 15.1. 

15.3. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada. 

15.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para 
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

15.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas. 

15.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

15.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará 
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993. 

16.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na 
entrega ou substituição dos materiais de consumo sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas 
de mora: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos serviços prestados com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos serviços reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou 
impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

16.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, 
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com 
a prevista na alínea “b”. 
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16.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da 
aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais. 

16.6. Caberá ao Gestor do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante 
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

16.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita ao BENEFICIÁRIO 
e publicação no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA, 
constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e 
multa de mora. 

16.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE. 

16.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrados diretamente do BENEFICIÁRIO, amigável ou judicialmente. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO 

17.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem 
prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

17.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será 
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão. 

17.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA DEZOITO – DA PUBLICAÇÃO 

18.1. O extrato deste Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 61, 
parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do MUNICÍPIO DE RIACHÃO, Estado do 
Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato. 

19.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 
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Riachão/MA, XXXX de XXXX de 2021. 
 
 
 

 
_______________________ 

Prefeito Municipal 
 

 
 

__________________________________ 
XXXX (Nome do Representante Legal) 

XXXX (Cargo e Nome da Empresa) 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

 


