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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014 

 

 

01 – DO AVISO DE LICITAÇÃO: 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA, com sede na Av. Luiz Pessoa da Silva 
Neto nº 1295, Pinhal da Serra/RS - CEP 95390-000 e a CÂMARA MUNICIPAL PINHAL DA SERRA, 
com sede na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto nº 1295, Pinhal da Serra/RS - CEP 95390-000, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 23/2014, do tipo menor preço por Lote, conforme dispõe Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação 
vigente e pertinente. Os envelopes de nº 01 contendo as propostas de preços e de nº 02, contendo a 
documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto nº 1295, Pinhal da Serra/RS., até às 09hs do dia 09 de 
Maio de 2014, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo horário, dia e local. 
 
 
02 – DO OBJETO: 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a locação/licenciamento de sistemas para gestão pública para a 
estrutura do poder Executivo e Legislativo Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, conforme 
quantitativos, parâmetros e características descritas no Projeto Básico constante no Anexo VIII, 
inclusive com a prestação de serviços técnicos correlatos, sendo os seguintes módulos solicitados: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL: 
 
Módulo Contabilidade Pública (para até 05 usuários simultâneos);  
Módulo Tesouraria (para até 02 usuários simultâneos); 
Módulo Tributação Municipal (para até 04 usuários simultâneos);  
Módulo Folha de Pagamento (para até 02 usuários simultâneos); 
Módulo Controle Orçamentário Municipal (Plurianual / LOA / LDO integrados) (para até 02 
usuários simultâneos); 
Módulo Compras e Licitações (para até 05 usuários simultâneos); 
Módulo Controle de Estoque (para até 02 usuários simultâneos); 
Módulo Controle de Frotas (para até 04 usuários simultâneos);  
Módulo Controle de Patrimônio (para 01 usuário); 
Módulo Gestão de Assistência Social (para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo Gestão de Meio Ambiente (para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo Gestão da Produção Primária (Agricultura) (para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo Gráficos Indicadores Municipais (para até 10 usuários simultâneos); 
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Módulo Educação Municipal (Secretaria) (para até 04 usuários simultâneos);  
Módulo Educação (Escolas) (para 01 usuário por escola) 
Módulo Protocolo (para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo Transparência Pública (acesso ilimitado); 
Módulo Faturamento de Água (para até 04 usuários simultâneos). 
 
 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 
 
Módulo Gestão da Saúde (para até 10 usuários simultâneos); 
Módulo Folha de Pagamento (para até 04 usuários simultâneos). 
 
 
À CÂMARA DE VEREADORES: 
 
Módulo de Contabilidade Pública (para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo de Folha de Pagamento (para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo de Gerenciamento de Patrimônio (para até 04 usuários simultâneos). 
Módulo de tesouraria ( para até 04 usuários simultâneos); 
Módulo transparência pública (ilimitado);  
Módulo de Gerenciamento de Leis (para até 03 usuários simultâneos); 
Módulo de Controle de estoque (para até 03 usuários simultâneos); 
Módulo de compras e licitações (para até 03 usuários simultâneos); 
Módulo Protocolo Interno (para até 04 usuários simultâneos). 
 
 
2.2. Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência 
administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante, podendo estar 
inseridos em executável único ou em vários, a critério da licitante, desde que atendidos os requisitos 
técnicos e de integração exigidos no presente edital. 

2.3. Todos os sistemas com funcionamento local deverão ser licenciados para o número de usuários 
simultâneos especificados por sistema e os sistemas com funcionamento via internet, deverão ser 
licenciados para usuários ilimitados. 

2.4. Somente serão pagos os valores referentes aos sistemas solicitados pelo município, cujas 
entidades contratantes se reservam o direito de decidir pela sua necessidade ou não de instalação, 
mediante prévia autorização de implantação. 

 

03 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. Os recursos para aquisição do objeto do presente Edital de PREGAO PRESENCIAL são recursos 
próprios do orçamento vigente nas seguintes dotações orçamentárias: 
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Prefeitura Municipal 

ORGÃO/UNIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Prefeitura Municipal  

(44) 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 

(70) 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 

(99) 3.3.90.39.00.00.00.00 0020 

 (257) 3.3.90.39.00.00.00.00 0001 

 

Fundo Municipal de Saúde 

ORGÃO/UNIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Fundo Municipal de Saúde (158) 3.3.90.39.00.00.00.0040 

 

Câmara Municipal 

ORGÃO/UNIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Câmara Municipal de Vereadores  3.3.90.39.00.00.00 

3.2. Para os próximos anos, a execução contratual ficará restrita à existência de dotações 
orçamentárias respectivas nos exercícios futuros, para cada entidade. 

 

04 – DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

4.1. O pagamento mensal da locação dos sistemas será efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal à 
respectiva entidade contratante, sendo o valor incidente a partir da data de instalação dos sistemas nas 
máquinas da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde e da Câmara Municipal e sendo a 
primeira mensalidade de valor proporcional ao número de dias dentro daquele mês, contando-se a data 
de instalação inclusive, até o último dia do mês de referência. 

4.2. Pela aquisição de Licença do Sistema Gerenciador de Banco de Dados pela Prefeitura Municipal, 
caso ocorra, será efetuado até 10 (dez) dias úteis após o fornecimento/instalação do mesmo, mediante 
a apresentação da Nota Fiscal. 

4.3. O pagamento dos serviços preliminares (instalação, configuração, implantação, conversão e 
treinamento) será efetuado por sistema, conforme decorrerem os trabalhos, mediante a apresentação 
de nota fiscal à respectiva entidade; 

4.4. O pagamento dos serviços eventuais de suporte técnico ou alterações específicas requeridas pelas 
entidades contratantes, quando contratados, será realizado até 10 (dez) dias úteis após a prestação dos 
serviços, mediante a apresentação da nota fiscal à respectiva entidade; 
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4.5. Eventuais atrasos por exclusiva responsabilidade das entidades contratantes do Município de 
Pinhal da Serra, sofrerão acréscimos à razão de 1% (um por cento) a título de multa, além de 0,033% 
(trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem 
calculados sobre a parcela devida. 

4.6. Os valores ofertados somente serão reajustados após o primeiro ano contratual, de forma anual, 
com base no índice IGP-M apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente 
permitido à época. 

4.6. Somente serão pagos os valores referentes aos sistemas efetivamente contratados, sendo opção 
da administração a contratação de acordo com as necessidades do município. 

 

05 – DA VIGÊNCIA: 

5.1. Os serviços serão prestados no período de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme a autorização 
do artigo 57, IV da Lei Federal nº 8.666/1993, com a vigência inicial do contrato por 12 (doze) meses, 
prorrogáveis anualmente até o limite discriminado acima. 

 

06 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

6.1. Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de direito privado. 

6.2. Não poderá participar da licitação o interessado que tiver falência ou concordata decretada. 

6.3. Não poderá participar da licitação o interessado que estiver sendo penalizado com as sanções 
previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

6.4. Não poderá participar da licitação o interessado que estiver descumprindo o inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal. 

 

07 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: 
 

7.1. Os envelopes deverão ser apresentados, até o horário previsto no preâmbulo deste edital, 
acondicionados em envelope lacrado que conterão externamente: 

 

AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2014 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

NOME DA EMPRESA PROPONENTE:  

ENDEREÇO: 
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AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2014 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

NOME DA EMPRESA PROPONENTE:  

ENDEREÇO: 

 

7.2. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital. O Município de 
Pinhal da Serra não se responsabilizará, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes 
não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital. 

 

7.3. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 
deverá formalizar uma Carta de Credenciamento ou Procuração conforme modelo sugestivo constante 
do Anexo IV deste Edital. 

 

7.4. Em atendimento ao disposto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, o representante legal 
credenciado apresentará declaração, sob as penalidades da lei, que sua representada cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, especialmente os requisitos técnicos relacionados no Anexo 
VII - item 2 – Requisitos Gerais dos Sistemas e item 3 – Requisitos dos Sistemas atendidos 
integralmente,  e a documentação relacionada no item 9 do presente Edital, sob pena de não aceitação 
de sua proposta pelo Pregoeiro, cumulado com as demais penalidades legais. 

7.4.1.  A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação deverá ser apresentada em papel 
timbrado e nela deverá constar o nome e assinatura do licitante, além do endereço, CNPJ, números de 
telefone e fax. 

 

7.5. Os documentos mencionados nos itens 7.3 e 7.4 deverão ser entregues ao Pregoeiro até a data e 
hora fixada para abertura do Envelope nº 01. 

 

7.6. Depois de protocolados, os envelopes somente serão devolvidos ao licitante até o horário previsto 
no item 1 do presente Edital para a entrega dos mesmos, mediante requerimento efetuado pelo 
representante legal da empresa ou procurador com firma reconhecida em cartório e cópia atualizada do 
ato constitutivo, na forma dos incisos II ao V do art. 28 da Lei 8.666/93. Depois de apreciado o 
requerimento, os envelopes serão devolvidos mediante assinatura em recibo de entrega. 

 

08 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

O Envelope nº 01 deverá conter: 
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8.1. A proposta de preços, que deverá ser apresentada em via única, em papel timbrado da empresa, 
fazendo referência ao processo licitatório, datada, assinada e identificada pelo respectivo proponente e 
elaborada abrangendo todos os itens relacionados no Anexo IV. 

8.2. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a 
partir da data de sessão de abertura dos envelopes respectivos.  

8.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais 
à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta. 

8.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encargos e tributos 
decorrentes da execução total do objeto desta licitação. 

8.5. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério, ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado, que 
possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia entre os licitantes. 

8.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, especialmente preços 
ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

09 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO: 

O Envelope nº 02 deverá conter os documentos necessários à Habilitação Jurídica, Regularidade 
Fiscal e Qualificação Técnica e Econômico-Financeira como segue: 

9.1. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal: 

9.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, podendo ser a última consolidação 
contratual, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos da última eleição de seus administradores. No ato 
constitutivo deverão estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades 
compatíveis com a natureza e objeto da licitação. 

9.1.2. Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício. 

9.1.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

9.1.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, compatível com o objeto licitado.    

9.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, bem como para com a Fazenda Estadual e Municipal (Três documentos). 

9.1.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando o regular recolhimento dos encargos sociais instituídos por lei, bem 
como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011 e emitida 
pela Justiça do Trabalho (Três documentos) 
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9.1.7. Declaração do licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em 
face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, 
inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei, conforme 
modelo constante do Anexo VI. 

9.1.8. Declaração do licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 
1999, conforme modelo constante no Anexo V. 

 

9.2. Qualificação Técnica: 

9.2.1. Apresentação de 02 (dois) ou mais atestados ou declarações, emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público, comprovando que a proponente implantou e que mantém em funcionamento sistemas 
similares aos licitados no presente edital, atestando a qualidade dos serviços prestados, comprovando 
em cada atestado ou declaração no mínimo os sistemas mais relevantes para o município: Folha de 
Pagamento, Contabilidade Pública, Tesouraria, Controle e Planejamento do Orçamento 
(PPA,LDO,LOA), Tributos Municipais, Compras e Licitações, Publicação de Dados p/ Portal da 
Transparência e Controle de Patrimônio. 

 
9.2.3. Declaração indicando os profissionais que comporão a equipe técnica responsável pela 
implantação, treinamento e manutenção dos sistemas, declarando que pertencem ao quadro 
permanente da proponente. 
 
9.2.4. Declaração de que instalará e implantará os sistemas, bem como treinará os usuários que os 
utilizarão no prazo máximo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 

9.3. Qualificação Econômico-financeira: 

9.3.1. Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data fixada para abertura da sessão pública. 

9.4. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada. 
Poderão, ainda, serem autenticados pela Comissão, com a necessária antecedência ao ato de abertura 
dos envelopes, desde que sejam apresentadas as vias originais dos mesmos. Não será autenticado 
pela Comissão cópias de certidões emitidas por meio eletrônico, junto à rede mundial de computadores 
(internet), devendo, tais impressos, serem apresentados em seus originais. 

9.5. A Comissão poderá proceder a verificação, total ou por amostragem, da veracidade das certidões 
emitidas por meio da rede mundial de computadores – internet, nos respectivos sites de emissão. 

 
9.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar no momento do 
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credenciamento, além dos documentos anteriormente mencionados, uma declaração, assinada pelo 
contador, que se constitui como microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins e a certidão 
do Simples, fornecida pela Receita Federal. 
 
9.6.1. A microempresa e/ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda que esta apresente alguma restrição. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado à microempresa ou 
empresa de pequeno porte o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da 
administração do Município, para a regularização dessa documentação, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme 
previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006. 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, sendo facultado à Administração convocar 
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

 

 
10 – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO: 
 

10.1. A licitante deverá comparecer à sessão do pregão mediante somente um representante legal, 
conforme instruções abaixo: 
 
10.1.1. O Credenciamento do Representante Legal da licitante deverá ser da seguinte forma: 
I - No caso do representante ser sócio-gerente ou diretor da empresa, o mesmo deverá apresentar o 
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social. 
II - Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante: 
 
10.1.2. Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo IV) assinada pelo representante legal da 
empresa, cuja apresentação far-se-á acompanhada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e 
antes da abertura dos envelopes propostas. 
 
10.1.3. Para exercer o direito de efetuar lances do pregão, é obrigatória a presença de representante 
legal da licitante na sessão pública respectiva. 
 
10.1.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá estar munido de 
documento oficial com foto.  
 
10.1.5. Tanto na Carta de Credenciamento como no instrumento de procuração (público ou particular) 
deverão constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os 
atos inerentes ao certame, inclusive interpor recursos e desistir deles em todas as fases licitatórias. 
 
10.1.6. Uma vez iniciada a sessão de julgamento, será vedada a inclusão de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta e/ou documentação, nos termos do art. 43, § 3º. 
 
10.2. No dia, hora e local designados no presente Edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu 
representante legal proceder ao respectivo credenciamento, antes do início da sessão. 
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10.3. Os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro seu credenciamento, 
acompanhado de declaração expressa no sentido de que cumprem plenamente os requisitos da 
habilitação, juntamente com os Envelopes de nº 01 e 02. 
 
10.4. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
10.5. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais e classificará 
para a fase seguinte a licitante que apresentar o menor preço por Lote e aquelas que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à 
de menor preço global; será considerado para composição do menor preço global o valor de locação 
mensal por 12 (doze) meses somado ao valor de implantação, conversão de dados e treinamento 
inicial dos sistemas.   
 
10.6. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 
 
10.7. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir 
a ordem da apresentação dos lances. 
 
10.8. Para efeito de classificação das propostas, considerar-se-á o menor preço por Lote, 
considerando-se o valor de locação mensal por 12 (doze) meses somado ao valor de implantação, 
conversão de dados e treinamento inicial dos sistemas. 
 
10.9. O Pregoeiro convocará as licitantes classificadas para a apresentação de lances verbais, de 
forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior 
preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 
 
10.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.  
 
10.12. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, pelo critério de Menor Preço por Lote, considerando-se o valor de 
locação mensal por 12 (doze) meses somado ao valor de implantação, conversão de dados e 
treinamento inicial dos sistemas. 
 
10.13. Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço por Lote, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências 
habilitatórias. 
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10.15. Caso a oferta não seja aceita ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar 
diretamente com o novo proponente, até a apuração da proposta que atenda ao Edital. 

10.16. Após a abertura da documentação de habilitação e a verificação da conformidade da 
documentação apresentada, o pregoeiro, poderá a seu critério, em caso de dúvidas ou atendendo a 
solicitação de qualquer dos licitantes, fixar data para que a proponente promova a demonstração 
completa de suas soluções; 
 
10.17. Será formada uma comissão de usuários das entidades do Município abrangidas pela presente 
licitação, com representantes de todos os setores para avaliação dos sistemas propostos; 
 
10.18. Cada licitante terá o prazo de 08 (oito) horas, para demonstrar os sistemas, sendo que, qualquer 
alteração de prazo solicitada em decorrência de problemas técnicos ou outros fatores, será avaliado 
pela Comissão de Licitações; 
 
10.19. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente ao item 2  do Anexo VIII 
– Requisitos Gerais dos Sistemas e para cada sistema respectivamente, os itens previstos no item 3 do 
mesmo Anexo – Requisitos dos Sistemas, sendo apurado de forma individual por sistema. 
 
10.20. Caso decidida a demonstração pelo Pregoeiro, somente depois de ultimadas as providências do 
item anterior se poderá declarar a vencedora do certame, sendo que de cada reunião lavrar-se-á ata 
circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
Pregoeiro e pelos proponentes presentes. 
 
10.21. Somente após ser constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante 
deverá ser declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
10.22. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que 
se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresentarem cotação de valor zero, e 
aquelas que não atenderem a qualquer item disposto nos itens 2 e 3 do Anexo VIII do presente edital. 
 
10.23. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão, do Pregoeiro e da equipe de apoio realizar 
diligências visando esclarecimentos sobre a documentação e propostas, e realizar tantas sessões 
quantas forem necessárias para o fiel cumprimento da legislação pertinente. 
 
 
11 – DOS RECURSOS: 
 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer quanto à avaliação das propostas ou da habilitação, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr 
automaticamente a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos 
autos e extração de cópias mediante o pagamento de eventuais taxas. 
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11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

11.3. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá ao pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

11.5. Caso não haja recursos, ou após julgados estes, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à 
licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação. 

 

12 – DA CONTRATAÇÃO: 
 

12.1. A contratação do objeto será efetuada através de termos de contratos administrativos, cujas 
minutas são parte integrante do presente edital. 
 

13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 
13.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, conforme o prazo estabelecido na 
notificação, e/ou o descumprimento das normas contratuais ou editalícias, sujeitará a aplicação, isolada 
ou conjuntamente, das seguintes penalidades ao adjudicatário: 
13.1.1. advertência, em casos de descumprimentos pontuais que não causem prejuízos ao erário; 

13.1.2. multa de 2% do valor global do contrato em caso de reiteradas reincidências em infrações leves 
devidamente penalizadas com advertências formais, ou em caso de infrações que causem dano ao 
erário, sem prejuízo do ressarcimento devido; 

13.1.3. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por um período de 01 (um) ano, para os casos de faltas graves que impliquem em 
prejuízos ao erário, caso o ressarcimento não seja procedido em até 60 (sessenta) dias após o trânsito 
em julgado da decisão que apurou as responsabilidades da proponente em regular processo 
administrativo caso não seja possível ao órgão licitante compensar o prejuízo com pagamentos 
devidos, sem prejuízo da imediata rescisão contratual; 

13.2. A posterior constatação de que a solução contratada não atende à totalidade das exigências 
editalícias implicará na aplicação de multa de 10% sobre o valor contratado e não atendido, além de 
rescisão contratual a ser promovida mediante o devido processo administrativo legal. 
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14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. Esclarecimentos e informações adicionais aos interessados poderão ser obtidos junto à Prefeitura 
Municipal de Pinhal da Serra, no endereço mencionado no preâmbulo, ou pelo fone (54) 3584 0250, em 
horário de expediente e em dias considerados úteis. 

14.2. A autoridade máxima do Município reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
nos casos previstos em Lei e por conveniências administrativas, técnicas ou financeiras, sem que com 
isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação. 

14.3. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, analisados e 
encontrarão solução à luz das disposições constantes da legislação pertinente. 

14.4. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste Edital e 
suas condições. 

14.5. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente 
licitação é o da cidade de Vacaria/RS, renunciando as partes qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

15 – DOS ANEXOS DO EDITAL: 

15.1.  Fazem parte do presente Edital, como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
15.1.1. Relação dos itens da Licitação da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores (Anexo I); 
15.1.2. Características Gerais dos sistemas (Anexo II); 
15.1.3. Proposta de Preços (Anexo III); 
15.1.4. Carta de Credenciamento (Anexo IV); 
15.1.5. Declaração da não exploração do trabalho infantil (Anexo V); 
15.1.6. Declaração de Idoneidade (Anexo VI); 
15.1.7. Minuta de Contrato da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores (Anexo VII); 
15.1.8. Projeto Básico (Anexo VIII); 

 

Pinhal da Serra, 25 de Abril de 2014. 

 

Sra. Aline Regina Lira - Pregoeiro  

 

Ivandro Birck                                                              Marta Fabiani Callai 
Prefeito Municipal                                                   Presidente Câmara Vereadores 
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ANEXO II 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014 

 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SITEMAS 
 

 
1. REQUISITOS GERAIS DOS SISTEMAS: 

  
Os sistemas propostos deverão preencher as exigências do Edital e seus anexos, bem como deverão 
contemplar integralmente as exigências técnicas abaixo relacionadas: 
 
3.1.  Requisitos de Integração entre os Sistemas: 
Os sistemas propostos deverão obrigatoriamente conter e/ou promover minimamente as seguintes 
integrações, sem custos adicionais ao município: 
a) Integração dos sistemas de Contabilidade Pública da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, com 
a finalidade de consolidação dos dados, via exportação de arquivos, sem a necessidade de redigitação 
de dados. 
b) Integração do sistema de Controle e Planejamento do Orçamento com Contabilidade Pública. 
c) Integração do sistema de Tesouraria com Contabilidade Pública. 
d) Integração do sistema de Folha de Pagamento com Contabilidade Pública para geração automática 
dos empenhos. 
e) Integração do sistema de Tributos Municipais com Tesouraria e Contabilidade Pública. 
f) Integração do sistema de Faturamento de Água com Tributos Municipais. 
g) Integração do sistema de Compras e Licitações com Contabilidade Pública. 
h) Integração do Sistema de Compras e Licitações com Controle de Patrimônio e Controle de Estoque. 
i) Integração do Sistema de Controle de Patrimônio com Contabilidade Pública, segundo as normas do 
PCASP, obrigatórias a partir do ano de 2014. 
j) Integração do Sistema de Publicação de Dados para Portal da Transparência de forma eletrônica 
com os demais sistemas: deverá buscar os dados diretamente do banco de dados dos sistemas em 
uso nas respectivas entidades, de forma automática, sem interferência manual. 
l) Integração dos sistemas de Serviços Tributários ao Cidadão/Contribuinte, Declaração do ISSQN e 
Emissão da Nota Fiscal de Serviços de forma eletrônica com o sistema de Tributos Municipais. 
m) Integração do sistema de Serviços ao Servidor Público de forma eletrônica com o sistema de Folha 
de Pagamento e Controle de Recursos Humanos. 
 
3.2.  Requisitos do Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD: 
a) para os sistemas ora licitados e que operam em modo local nos setores administrativo e fazendário 
da Prefeitura e demais entidades abrangidas pela presente licitação, deve ser o Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados Sybase SQL Anywhere, já licenciado nas máquinas do Município de forma 
definitiva, objetivando-se o aproveitamento das mesmas, pois suprem perfeitamente as atuais 
necessidades de acesso exigidas no dia a dia desta municipalidade. 
b) para os demais sistemas que operam em modo local, poderá ser utilizado qualquer Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados, devendo ser do tipo relacional, sem custos adicionais.  



 
Republica Federativa do Brasil 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra 
Setor de Licitações 

 

14 

 

c) somente será adquirida a licença necessária para Gerenciador de Banco de Dados pela entidade 
Prefeitura Municipal caso venham a serem contratados os sistemas com funcionamento via internet 
pela mesma, que então solicitará a licença necessária conforme cotação na proposta de preços, sendo 
que, além de permitir o acesso a todos os sistemas que funcionem ou que venham no futuro a 
funcionar via internet, sem a necessidade de aquisição de licenças em separado para esta 
funcionalidade, esta licença deverá comportar a instalação de outros novos sistemas e ampliação do 
acesso aos já existentes, bem como poder servir às demais entidades do Município abrangidas pela 
presente licitação, caso necessitem. 
 
3.3.  Requisitos Técnicos Gerais: 
a) os sistemas deverão funcionar em ambiente de total compatibilidade e integração com o ambiente 
gráfico Microsoft Windows, e rodar nos equipamentos ou microcomputadores disponíveis na Prefeitura 
Municipal de Pinhal da Serra e demais entidades abrangidas pela presente licitação. 
b) em caso de queda de energia e/ou falha nos softwares e/ou nos equipamentos, os sistemas deverão 
possuir ferramentas para se manter a integridade dos dados, contendo mecanismos de proteção que 
impeçam a perda de transações já efetivadas, possibilitando a segurança total dos dados, mantendo a 
integridade do Banco de Dados. 
c) os sistemas deverão permitir acesso simultâneo de usuários. 
d) Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar os sistemas de 
Auditoria  do Tribunal de Contas /RS, conforme os parâmetros determinados por este, dentro de seus 
layouts, e deverão estar em conformidade e atender o PCASP – Plano de Contas da Administração 
Pública Federal, segundo as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
e) Os sistemas deverão atender à Lei Complementar nº 131/09, com a geração eletrônica dos dados 
para o Portal da Transparência, através de página eletrônica mantida pelas entidades do Município 
abrangidas pela presente licitação, gerando os dados automaticamente, sem intervenção manual por 
parte dos usuários dos sistemas. 
f) os sistemas deverão permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: 
- configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup do 
banco de dados; 
- configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 
- executar automaticamente o backup em horários previamente agendados; 
- permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos  sistemas; 
- possuir relatórios de backups efetuados; 
- possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 
- permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive quando 
disparado pelo agendamento. 
g) os sistemas deverão rodar nos equipamentos disponibilizados pelo Município de Pinhal da Serra ou 
em ambiente de internet. 
h) os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada 
sistema. 
i) os sistemas deverão possuir auditoria automática nas tabelas registrando todas as operações de 
inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação, mantendo a informação 
anterior para consulta dos dados antes da alteração efetuada. 
j) os sistemas deverão registrar todas as entradas (login) e saídas (logoff), gravando as respectivas 
data, hora e o usuário. 
l) os sistemas deverão disponibilizar ajuda on-line, permitindo consultar todas as opções existentes 
dentro do sistema e ajuda específica para o campo onde se está no momento. 
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m) os relatórios apresentados pelos sistemas deverão estar no formato gráfico, para serem impressos 
em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a sua visualização em tela, e deve ser permitido 
salvá-los em arquivos PDF para posterior impressão, com a possibilidade de assinar digitalmente; 
também deve permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível 
na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecionar intervalos de 
páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis na impressora. 
n) os sistemas devem possibilitar a reparação do banco corrompido a partir de um “check point” 
permitindo a reconstrução do banco de dados com os registros atualizados, desde o último backup e o 
momento da falha, com a possibilidade de se recuperar o banco a partir do arquivo de transação (log). 
o) os sistemas devem possibilitar o acesso ao banco de dados de fora do ambiente das máquinas das 
entidades do Município abrangidas pela presente licitação (remotamente) em casos de necessidade. 
p) os sistemas devem possuir consulta rápida aos dados cadastrais, sendo esta consulta generalizada 
através de uma tecla de função, com acesso de qualquer local do sistema. 
q) os sistemas deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal simultaneamente, sem a 
necessidade de se fazer novo acesso, como por exemplo: manter aberto ao mesmo tempo cadastros e 
relatórios distintos. 
r) para operacionalização dos sistemas, os usuários deverão poder efetuar a entrada de dados 
somente via sistema. 
s) os sistemas deverão ter suas atualizações disponíveis na internet. 
t) os sistemas deverão permitir realizar atualização do sistema e da estrutura do banco de dados de 
forma padronizada, possibilitando: 
- auto-atualização através da rede local, com definição de vários repositórios de acesso; 
- configurar os usuários que poderão executar a atualização; 
- garantir que a atualização de banco somente seja executada sem nenhum usuário conectado ao 
sistema, e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema; 
- impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que seja solucionado; 
- emissão de relatórios das atualizações efetuadas. 
u) os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa. 
v) os sistemas deverão permitir que o relatório desenvolvido pelo usuário fique no banco de dados 
disponível a todos os usuários do sistema, e que se integre ao backup dos dados do sistema. 
x) os sistemas deverão permitir ao usuário acessar as informações do banco de dados, para elaborar 
relatórios e gerar arquivos, com possibilidade de restrição de acesso por usuário. 
 

 
 Os requisitos específicos de cada módulo/sistema estão previstos no Anexo XI do presente 
Edital. 
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ANEXO III 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Referente: Edital de Pregão Presencial nº 23/2014 

 

A Empresa...................................................... apresenta a PROPOSTA DE PREÇOS para execução 
dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação na seguinte forma: 

 

1 - Sistemas e Serviços – Licenciamento de uso por sistema 

ITEM DESCRIÇÃO dos SISTEMAS QTD UN 

VALOR 
LOCAÇÃO 
MENSAL 

(A) 

VALOR DA 
IMPLANTAÇÃO, 
CONVERSÃO DE 

DADOS E 
TREINAMENTO INICIAL 

(B) 

                 PREFEITURA MUNICIPAL 

1 
Folha de Pagamento para .... cadastros de 
funcionários/.. usuários simultâneos 

01 Mês   

2 
Contabilidade Pública Municipal 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

3 
Tesouraria 
p/ .... usuários simultâneos 

01 Mês   

4 

Controle e Planejamento do Orçamento – 
PPA,LDO, LOA 

p/ .... usuários simultâneos 

01 Mês   

5 
Tributos Municipais (cadastros de imóveis) ... 
usuários simultâneos 

01 Mês   

6 
Compras e Licitações 
p/ .... usuários simultâneos 

01 Mês   

7 
Publicação de Dados para Portal da 
Transparência de forma eletrônica p/ usuários 
ilimitados via internet 

01 Mês   

8 Controle de Patrimônio 01 Mês   
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p/ ... usuários 

9 
Controle de Estoque 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

10 
Controle de Frotas 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

11 
Acompanhamento dos Indicadores Municipais 
p/ .... usuários simultâneos 

01 Mês   

12 
Gestão da Assistência Social 

p/ .... usuários simultâneos 
01 Mês   

13 
Controle da Produção Primária/Agricultura 

p/ .... usuários simultâneos 
01 Mês   

14 
Controle do Meio Ambiente p/ .... usuários 
simultâneos 

01 Mês   

15 
Faturamento de Água para ...... cadastros de 
consumidores de água/... usuários simultâneos 

01 Mês   

16 
Controle de Protocolo p/ .... usuários 
simultâneos 

01 Mês   

17 
Educação para Secretaria para .... cadastros de 
alunos/... usuários simultâneos 

01 Mês   

18 

Educação para Escolas  

p/ ... usuários por escola 

(valor por escola) 

01 Mês   

Sub-Total Prefeitura Municipal - colunas A e B   

 

                 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

01 

Gestão da Saúde para Fundo 
Municipal de Saúde 

p/ .... usuários simultâneos 

01 Mês   

02 

Folha de Pagamento para Fundo 
Municipal de Saúde para ..... 
cadastros de funcionários/... 
usuários simultâneos 

01 Mês   

Sub-Total Fundo Municipal de Saúde - colunas A e B   
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                 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

01 
Publicação de Dados para Portal da 
Transparência de forma eletrônica 
p/ usuários ilimitados via internet 

01 Mês   

02 
Contabilidade Pública Municipal 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

03 
Tesouraria 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

04 
Folha de Pagamento para .... 
cadastros de funcionários/... 
usuários simultâneos 

01 Mês   

05 
Controle de Patrimônio 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

06 
Compras e Licitações 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

07 
Controle de Estoque 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

08 
Controle/Gerenciamento de Leis 
p/ ... usuários simultâneos 

01 Mês   

09 
Controle de Protocolo p/ ... usuários 
simultâneos 

01 Mês   

Sub-Total Câmara Municipal Vereadores - colunas A e B   

Total Tabela 1- todas entidades 

Valor total por 12 meses (total coluna A x 12 + coluna B) 

(Valor considerado para efeitos de julgamento da proposta) 

 

(valor por extenso) 
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2 – serviços/itens eventuais 
ITEM DESCRIÇÃO dos SERVIÇOS QTD UN VALOR UN. VALOR TOTAL 

01 

Licença de Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados p/ acesso desktop e acesso via internet 

- Prefeitura Municipal 

01 Licença 

  

02 

Hora Técnica para Suporte Técnico após 
implantação dos sistemas - suporte de forma on 
line/acesso remoto e na sede da empresa 
proponente 

- Prefeitura Municipal 

- Fundo Municipal de Saúde 

- Câmara Municipal Vereadores 

01 
Hora 

Técnica por 
Técnico 

  

03 

Hora Técnica para Suporte Técnico após 
implantação dos sistemas - suporte de forma 
presencial na sede da Prefeitura Municipal 

- Prefeitura Municipal 

- Fundo Municipal de Saúde 

- Câmara Municipal Vereadores 

01 
Hora 

Técnica por 
Técnico 

  

04 

Usuário Simultâneo Adicional (valor mensal por 
usuário adicional e válido para qualquer 
sistema) para quando ultrapassar a quantidade 
licitada 

- Prefeitura Municipal 

- Fundo Municipal de Saúde 

- Câmara Municipal Vereadores 

01 Usuário 

  

05 

Cadastros Adicionais de Funcionários (valor 
mensal por cadastro adicional para o sistema de 
Folha de Pagamento e Controle de Recursos 
Humanos) para quando ultrapassar a 
quantidade licitada 

- Prefeitura Municipal 

- Fundo Municipal de Saúde 

- Câmara Municipal Vereadores 

01 Cadastro 

  

06 

Cadastros Adicionais de Imóveis (valor mensal 
por cadastro adicional para o sistema de 
Tributos Municipais) para quando ultrapassar a 
quantidade licitada 

- Prefeitura Municipal 

01 Cadastro 
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07 

Cadastros Adicionais de Consumidores de Água 
(valor mensal por cadastro adicional para o 
sistema de Faturamento de Água) para quando 
ultrapassar a quantidade licitada 

- Prefeitura Municipal 

01 Cadastro 

  

08 

Cadastros Adicionais de Alunos (valor mensal 
por cadastro adicional para o sistema de 
Educação) para quando ultrapassar a 
quantidade licitada 

- Prefeitura Municipal 

01 Cadastro 

  

Total Tabela 2 

Valor total de todos os itens de caráter eventual 

 

(valor por extenso) 

 
 

 
 

Validade da Proposta 
Local e data 

 

 

Assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Ao 

Município de Pinhal da Serra 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..........., portador(a) da Cédula de identidade nº 
........... e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .........., a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014, instaurado por esse Município de Pinhal da Serra. 

 

  Na qualidade de representante legal da empresa ................................., outorga-se ao 
acima credenciado, dentre outros poderes, os de assinar documentos, atas, propostas e declarações, 
firmar acordos, ofertar lances ou declinar deste direito, interpor e renunciar ao direito de interposição de 
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários para participação da empresa outorgante na 
presente licitação. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2014. 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

Ao 

Município de de Pinhal da Serra 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º   
________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

 

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

 

_________________________________________ 

(data) 

_________________________________________ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Ao 

Município de Pinhal da Serra 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

 Declaramos, sob as penalidades da lei e para os fins de direito, na qualidade de 
PROPONENTE da licitação instaurada por esse Município de Pinhal da Serra, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

____________, de ____ de ________________ de 2014. 

 

 

PROPONENTE 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

LOCAÇÃO DE SOFTWARES  

(contrato em separado – poder executivo e poder legislativo) 

      

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representada por seu  Prefeito (Presidente, diretor), Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXX, 
situada a Rua XXXXXXXXXXXXX, NºXXX, Bairro XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXX, 
representada pelo seu ......................, Sr. ................. .  

 

As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si as seguintes cláusulas e condições: 

 

(I) do objeto: 

 O presente Contrato tem por objeto: 

a) a locação de sistemas de informática, especificados no Adendo Anexo. 

b) a prestação de serviços técnicos especializados de implantação, adequação, instalação e 
treinamento operacional dos sistemas locados. 

 

(II) do regime de execução: 

 A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de contratação através do Pregão 
Presencial Nº XX/2014. 

 

(III) da vigência: 

 O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos, até o máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 
conforme prevê Art. 57 inciso IV da Lei 8.666/93, caso as partes não expressem, por escrito, interesse 
contrário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do vencimento. 
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(IV) dos valores e condições de pagamento: 

a) Pelos serviços de migração, implantação e treinamento, serão efetuados por sistema, conforme 
decorrerem os trabalhos, à vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos equivalentes; 

b) Pela locação dos sistemas, será efetuado mensalmente, até o 1º (primeiro) dia útil do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, à vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos 
equivalentes, sendo a primeira mensalidade de valor proporcional ao número de dias dentro do mês, 
contados a partir da data de liberação/instalação dos sistemas nas máquinas da CONTRATANTE 
inclusive, até o último dia do mês; 

c) Pelos serviços de suporte técnico, quando ocorrerem, serão realizados até 10 dez dias úteis, à vista 
das notas fiscais decorrentes ou outros documentos equivalentes; 

d) Pela aquisição de licença do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, quando ocorrer pela 
entidade Prefeitura Municipal, será realizado até 10 (dez) dias úteis, à vista das notas fiscais 
decorrentes ou outros documentos equivalentes; 

e) Os valores que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA obedecerão aos fixados e especificados 
no adendo anexo. 

f) Eventuais atrasos por exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE, sofrerão acréscimos à razão 
de 1% (um por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de 
atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

g) Os valores contratados serão corrigidos anualmente, de acordo coma Política Econômica do 
Governo Federal, mediante o indexador que venha a ser fixado (IGP-M). Nos casos de termo aditivo de 
locação com inclusão de novos sistemas, o reajuste se dará de forma proporcional, alinhando-se à data 
base de reajuste do contrato. 

h) Somente serão pagos os valores relativos aos sistemas efetivamente contratados, de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE, mediante solicitação da administração.  

 

(V) da dotação orçamentária: 

 A despesa decorrente referente à locação de sistema objeto do presente contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(VI) da licença de uso do sistema: 

a) Os aplicativos são de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o direito 
de uso de uma licença dos sistemas objeto deste contrato, instalados nas máquinas da 
CONTRATANTE. 
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b) Em obediência à legislação de direitos autorais, é vedada a cópia dos sistemas e do 
Gerenciador do Banco de Dados para fins comerciais, exceto para fazer cópias de segurança. 

 

(VII) da obrigação da contratante: 

 Caberá a CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento pela locação dos sistemas objeto do presente contrato, na forma e no 
prazo convencionados. 

b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 
desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto. 

d) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle da utilização dos sistemas licenciados, 
incluindo: 

e) Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas. 

f) Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança, possibilitando a 
recuperação dos dados no caso de falha de máquinas/equipamentos. 

g) Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização dos equipamentos da 
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 

 

(VIII) da obrigação da contratada: 

 Caberá a CONTRATADA: 

a) Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar os usuários da CONTRATANTE na 
utilização dos mesmos. 

b) Prestar suporte por telefone, fax ou internet via ferramentas de acesso remoto, após a 
implantação dos sistemas objeto deste contrato. 

c) Prestar suporte técnico na sede da CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

d) Manter informado o técnico da CONTRATANTE encarregado de acompanhar os trabalhos, 
prestando-lhe as informações necessárias. 

e) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da CONTRATANTE, 
guardando total sigilo perante terceiros. 

 

(IX) do treinamento: 
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 O treinamento de utilização dos sistemas aos usuários deverá obedecer aos seguintes 
critérios: 

a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA à relação de usuários a serem treinados, 
relativa a cada sistema. 

b) A CONTRATANTE indicará dois usuários aos quais o treinamento será realizado com 
características de possibilidade de suporte ao usuário posteriormente. 

c) Definida a equipe por sistema, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma única etapa. 

d) O treinamento constará de apresentação geral do sistema, e acompanhamento de toda a 
documentação em nível de usuário. 

e) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e 
consultas referentes a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva análise.  

 

(X) da manutenção: 

 Entende-se como manutenção a obrigação da CONTRATADA: 

a) Manter os sistemas de acordo com as especificações requeridas e especificadas no Pregão 
Presencial nº XX/2014. 

b) Corrigir eventuais falhas dos sistemas, quando originadas por erro ou defeito de funcionamento 
dos mesmos. 

c) Alterar os sistemas em função de mudanças legais no caso da moeda, alteração de legislação, 
desde que tais mudanças não influam na estrutura básica dos sistemas. 

 

(XI) das alterações dos sistemas: 

Entende-se por alterações dos sistemas aquelas não cobertas pela manutenção: 

a) Mudança de qualquer natureza em sistemas já definidos e elaborados para atender as 
necessidades da CONTRATANTE, após a aceitação do termo de implantação, 

b) Elaboração de novos sistemas ou módulos solicitados pela CONTRATANTE para atender suas 
necessidades legais ou operacionais. 

c) Alterações dos sistemas em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em 
modificações da estrutura básica dos mesmos. 

d) Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados em erros de 
operação, queda de energia ou falha de equipamentos, quando não existirem backups adequados para 
satisfazer as necessidades de segurança. 

e) Treinamento de pessoal da CONTRATANTE na operação ou utilização dos sistemas em 
função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc. 
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f) Assessoria, consultoria ou elaboração de atividades relacionadas à utilização dos sistemas 
após a sua implantação e treinamento das suas rotinas aos usuários. 

g) Substituição dos sistemas por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico 
e/ou operacional.  

As solicitações de manutenção ou alterações nos sistemas serão enviadas pela CONTRATANTE 
através de pessoa ou área responsável à CONTRATADA, em seu domicílio, via fax ou correio 
eletrônico (e-mail), acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser 
efetuado. Após a execução do serviço, a CONTRATADA repassará o sistema alterado em sua forma 
executável, via internet, para os endereços pactuados da CONTRATANTE, que deverá fazer os testes 
de conformidade, instalar e repassar aos usuários do sistema. 

 

(XII) da alteração contratual: 

 A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
válida se tornadas expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, passando a 
fazer parte dele. 

 

(XIII) da rescisão: 

 A parte que desejar rescindir o presente contrato deverá comunicar a outra, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

 

(XIV) das penalidades: 

 

Os casos de inexecução do objeto deste Edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas 
no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como, nos arts. 86 e 87 da lei 8.666/93, das quais destacam-se:  

  

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o município, no 
prazo de até 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em geral enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo e  
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sanção aplicada com base na alínea anterior, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da 
decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.  

  

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:  

  

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou  

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.  

  

O atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo no disposto no § 1º do artigo 86 da Lei 
8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada a multa de mora sobre o valor da 
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido, na 
seguinte proporção: 

 

a) multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e  

b) multa de 15% (quinze por cento) a partir de 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso.  

  

A partir de 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 
contrato, sujeitando-se à aplicação de multa prevista na letra “a” abaixo.  

  

Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes 
penalidades:  

  

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou  

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.  

  

Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da multa correspondente a até 2% (dois por cento) do 
valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão 
ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.  
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Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administração.  

  

Não havendo créditos para abatimento da multa, esta deverá ser recolhida aos cofres da Contratante 
em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, 
sendo que após essa data começarão a correr juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 
atualizações monetárias.  

  

Caso não seja recolhida no prazo acima, o valor será inscrito em dívida ativa e será promovida a 
cobrança judicial, sem prejuízo das demais cominações legais.  

  

Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no 
cadastro correspondente.  

  

O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da intimação do interessado.  

  

 O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido ao 
Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e pedidos 
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.    

 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art.  

78 da Lei nº 8.666/93 

 

(XV) do foro: 

   As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de xxxxxxxxxxx, estado do 
Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste instrumento. 

    E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, por si e seus 
sucessores, em 03 (três) vias iguais, rubricadas para todos os fins de direito, na presença de dois 
(duas) testemunhas. 
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Pinhal da Serra, XX de XXXXXX de 2014. 

CONTRATANTE  

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:               
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ANEXO I AO CONTRATO - DOS SISTEMAS E SEUS VALORES 

 

 

O objetivo do presente anexo é a fixação do valor dos sistemas locados pela CONTRATANTE e da 
prestação de serviço técnicos, objeto do presente contrato. 

 

A - SISTEMAS                          

SISTEMAS LOCAÇÃO MENSAL 

IMPLANTAÇÃO, 
CONVERSÃO DE DE 
DADOS E 
TREINAMENTO INICIAL 

(relacionar os sistemas a serem contratados) R$ ......... R$ ......... 

 R$ ......... R$ ......... 

 R$ ......... R$ ......... 

 R$ ......... R$ ......... 

     

 

B - GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (somente para entidade Prefeitura Municipal) 

Caso houver a contratação dos sistemas que funcionam pela internet e necessário aquisição de 
Gerenciador de Banco de Dados para essa funcionalidade, a CONTRATANTE solicitará a licença 
necessária mediante o valor abaixo, sendo que, além de permitir o acesso a todos os sistemas que 
funcionem ou que venham no futuro a funcionar via internet, sem a necessidade de aquisição de 
licenças em separado para esta funcionalidade, esta licença deverá comportar a instalação de outros 
novos sistemas e ampliação do acesso aos já existentes. 

 

Licença de Banco de Dados p/ acesso desktop e via internet  R$ ......... 

 

C - SERVIÇOS                                                               VALOR HORA TECNICA  

Suporte Técnico após implantação dos sistemas - suporte de forma on line/acesso remoto e na sede 
da empresa proponente 

 R$ ......... 

Suporte Técnico após implantação dos sistemas - suporte de forma presencial na sede da 
CONTRATANTE 

 R$ ......... 

 



 
Republica Federativa do Brasil 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra 
Setor de Licitações 

 

33 

 

D – OUTROS ITENS                                        VALOR ACRESCIDO NA LOCAÇÃO MENSAL 

Usuário Simultâneo Adicional (valor mensal por usuário adicional e válido para qualquer sistema) 
para quando ultrapassar a quantidade contratada 

 R$ ......... 

Cadastros Adicionais de Funcionários (valor mensal por cadastro adicional para o sistema de Folha 
de Pagamento e Controle de Recursos Humanos) para quando ultrapassar a quantidade contratada 

 R$ ......... 

Cadastros Adicionais de Imóveis (valor mensal por cadastro adicional para o sistema de Tributos 
Municipais) para quando ultrapassar a quantidade contratada (somente para entidade Prefeitura 
Municipal) 

 R$ ......... 

Cadastros Adicionais de Consumidores de Água (valor mensal por cadastro adicional para o sistema 
de Faturamento de Água) para quando ultrapassar a quantidade contratada (somente para entidade 
Prefeitura Municipal) 

 R$ ......... 

Cadastros Adicionais de Alunos (valor mensal por cadastro adicional para o sistema de Educação) 
para quando ultrapassar a quantidade contratada (somente para entidade Prefeitura Municipal) 

 R$ ......... 

 

................................., ........... de ........................ de 2014. 

CONTRATANTE  

CONTRATADA 
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