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PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 
 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, COM INSTALAÇÃO, 
CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO PARA SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, 
INSTALADOS NO SERVIDOR DA PREFEITURA COM UTILIZAÇÃO DE 
REDE NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA O PODER EXECUTIVO, 
PODER LEGISLATIVO E RPPS DO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS.” 

 
A Prefeitura Municipal de Barra Funda - RS, através de seu Pregoeiro, torna público que no dia 

25 de novembro de 2022, às 09h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra Funda - RS, 
sita a Av. 24 de Março, 735, Centro, serão recebidos os envelopes de proposta e documentação para 
a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por 
finalidade a contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso, com 
instalação, conversão de dados, manutenção, treinamento e suporte técnico para Sistemas 
Informatizados de Gestão Pública, instalados no servidor da Prefeitura com utilização de rede nas 
estações de trabalho para o Poder Executivo, Poder Legislativo e RPPS do município de Barra 
Funda/RS, conforme especificado no anexo I deste Edital. 

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 1005 de 28 
de abril de 2010, Decreto Municipal nº 1062 de 02 de janeiro de 2012 e suas alterações e demais 
condições previstas no Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições: 
 

1. DO OBJETO:  
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de licença de uso, com instalação, conversão de dados, manutenção, treinamento e 
suporte técnico para Sistemas Informatizados de Gestão Pública, instalados no servidor da 
Prefeitura com utilização de rede nas estações de trabalho para o Poder Executivo, Poder Legislativo 
e RPPS do município de Barra Funda/RS, conforme descrições e especificações do ANEXO I, do 
presente edital. 

1.2. O valor do licenciamento mensal deverá contemplar a prestação de serviços técnicos de 
suporte, atendimento técnico e treinamento após a implantação dos sistemas, de forma online (via 
acesso remoto) ou in loco (atendimento presencial no Município), conforme condições estabelecidas 
no Edital do presente Pregão Presencial. 

1.3. Os serviços a serem ofertados/entregues deverão atender rigorosamente a quantidade e 
exigências técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência/Projeto Básico deste Edital.  

1.4. Os Sistemas deverão garantir a integridade dos dados. 
1.5. Os menus do Sistema devem ser personalizáveis por usuário ou grupo de usuários. 
1.6. Deverá existir a integração entre os diversos sistemas, permitindo que os diversos setores 

da Administração possam trabalhar de forma conjunta. 
1.7. Os Sistemas deverão serem instalados em servidor rodando sistema operacional de livre 

distribuição, e deve estar acessível aos usuários em qualquer equipamento da Rede ou Internet, sem a 
necessidade de instalação, nesses equipamentos, de nenhum componente adicional do Sistema. O 
Sistema proposto deverá atender a todos os módulos exigidos no Objeto deste edital, com 
acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, 
atendimento e suporte técnico para este sistema quando solicitado. Não serão aceitas propostas 
parciais ou sistema que não atenda a todas as áreas constantes do Objeto, nem consorcio de empresas. 
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1.8. É obrigação da Licitante vencedora refazer os serviços, sem ônus para a Contratante, 
sempre que os mesmos estiverem em desacordo com o solicitado, sob pena de sofrer as sanções 
previstas no contrato que será firmado entre as partes. 

1.9. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações 
orçamentárias abaixo descritas: 

0301 04 122 0016 2004 339040 06000000 0001 
 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas neste Edital, e que: 
2.1.1. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública 

em todas as esferas; 
2.1.2. Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
2.1.3. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante. 

 
 3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto a Pregoeira, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) Apresentação de Cartão CNPJ de registro na Receita Federal; 
b) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento 
de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

c) Se representante legal, deverá apresentar: 
c.1.) Instrumento público ou particular de procuração (com firma reconhecida ou assinada 

eletronicamente através de Certificado Digital), em que conste o nome da empresa outorgante, bem 
como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; 
OU; 

c.2) Termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO IV deste edital), com firma 
reconhecida ou assinado eletronicamente através de Certificado Digital, outorgado pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou 
b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

d) Se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
3.3. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes do Edital, conforme ANEXO III, a qual deverá ser apresentada por fora dos 
envelopes, juntamente com os documentos do Credenciamento conforme item 3.1 e 3.2. 

3.4. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pela 
pregoeira. 

3.5. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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3.6. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer os 
direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante 
ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.7. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.16 a 6.18, deste edital, 
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada por 
Contador e pelo Representante Legal da empresa, de que se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
4.1. Os interessados deverão entregar, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, 

para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e 
os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, podendo ser 
rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

À Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 Pregão Presencial nº 028/2022 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 

À Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 Pregão Presencial nº 028/2022 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
 
5. DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. No dia 25/11/2022 às 09h00, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à 

Sessão Pública do Pregão, a Pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE 
PREÇO e após o nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO para o procedimento do certame. 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhum licitante retardatário. 

5.3. A Pregoeira realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame. 

5.4. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a 
ata de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

 
 6. PROPOSTA DE PREÇO: 
 6.1. A proposta deverá ser apresentada, impressa por meio eletrônico em folhas 
sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em 
linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, nos moldes 
do ANEXO II deste edital, e deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, número do CNPJ, telefone/fax/e-
mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) Discriminação completa dos serviços ofertados, conforme especificações e condições 
constantes no Termo de Referência; 

c) Conter valor de implantação dos Sistemas completo, o valor referente a conversão dos 
dados, o valor do treinamento, o valor mensal da locação de cada sistema objeto desta licitação e 
preço total mensal por um período de 12 (doze) meses. O valor deverá estar de acordo com os preços 
praticados no mercado, conforme estabelece o Art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, expresso em 
moeda corrente nacional (R$), com no máximo duas casas decimais após a vírgula considerando as 
condições deste Edital; 
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d) Valor da hora técnica trabalhada para o caso de, após instalado e funcionando o sistema, 
haver a necessidade de atendimento in loco; 

e) Declaração comprometendo-se pelo sigilo e segurança dos dados do Poder Executivo, 
Poder Legislativo e RPPS do Município Barra Funda; 

f) Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos 
operacionais de atividade, incluindo despesas de combustível; custos que abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra 
especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de pessoal e 
qualquer outra despesa não especificada no contrato. 

g) Declaração de que a empresa possui estrutura técnica para a execução dos serviços de 
instalação, conversão\migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de 
atualização legal, atualização tecnológica e suporte. 

6.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data-limite prevista 
para entrega das propostas, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 e no art. 
6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002 

6.3. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do Item 6; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. Consideram-se 
manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no §1º do art. 48 da Lei 
nº 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 50% (cinquenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 

b.1) valor orçado pelo Município; ou 
b.2) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração. 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

7.2. Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1,00% sobre o 
valor do item apurado após cada lance. 

7.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

7.4. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em 
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 

7.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 

7.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.8. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de 

aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do processo, 
onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 
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7.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.11. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e global e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 
com os valores consignados em Planilha de Preço Médio, decidindo motivadamente a respeito. 

7.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço global. 

7.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

7.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 
no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem 
ao item 3.7., deste edital. 

7.17. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5%(cinco por cento) à 
proposta de menor valor. 

7.18. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor 

será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, 
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, 
às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 6.16 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
previsto na alínea “a” deste item. 

c) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 
6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 

d) O disposto nos itens 7.16 e 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte que 
atenderem ao item 3.7 deste edital. 

7.19. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

7.20. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Compras e Licitações deste Município. 

7.21. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
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8. DA HABILITAÇÃO: 
8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 
OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro (elencados 

abaixo) esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente 
ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

8.2. As empresas deverão fazer prova dos seguintes documentos, em vigor na data da abertura 
da Sessão Pública do Pregão: 
 
 8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
 d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir. 
 OBS: Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem não precisarão constar 
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 
 
 8.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 a) a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União); 
 b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Tributos 
Estaduais);  
 c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do 
licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura desta licitação, 
se outro prazo não constar dos documentos; 
 d) o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF). 
 e) a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT - Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 
 f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO V. 
 
 8.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a proponente executa ou executou os serviços de informática 
semelhantes ao objeto deste certame; 
 b) Declaração de que a licitante proponente tem acesso e total conhecimento sobre os 
programas fontes, estando apta a realizar os serviços de customização e manutenção dos programas 
ofertados. 
 

8.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência emitida pelo cartório distribuidor da sede do licitante, com 

data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da sessão pública. 
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8.3. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-
lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 8.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar 123/06. 
 8.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 
mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 8.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

OBS: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por assinatura eletrônica através de certificado digital, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da Prefeitura de BARRA FUNDA, ou ainda 
publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados 
de autenticação e sujeitos a sua verificação. 
 

9. DA ADJUDICAÇÃO: 
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o item em que tiver sido vitorioso. 
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante 

e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões 
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após 
o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 

do Pregão, terá ele, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, à 
Pregoeira, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
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11. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
11.1. Esgotados todos os prazos recursais, o Setor de Contratos convocará regularmente a 

licitante vencedora para assinar o termo de Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogável por uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso 
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 

11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

11.4. O prazo de prestação dos serviços contratados é de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração e com 
a anuência da contratada, até atingir 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666-93. 

11.5. No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, poderá ser 
concedido, mediante pedido formal da empresa contratada e interesse da Administração, reajuste 
ao preço proposto, medido no período tendo como indexador a variação do IGPM (FGV) ou do IPCA, 
cabendo ao contratante a decisão de qual índice utilizar, baseando-se no princípio da economicidade 
e do interesse público, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos 
extraordinários (área econômica extraordinária e extracontratual), nos termos do artigo 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei nº 8.666-93.  

11.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 
de Barra Funda, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial 
contratado. 

11.7. A empresa contratada deverá obedecer aos seguintes prazos: 
• Prazo para início dos serviços: 7 (sete) dias. 
• Prazo para a implantação, conversão de dados e configurações: 30 (trinta) dias. 
• Prazo para treinamento do quadro funcional: 30 (trinta) dias. 
• Prazo de locação: 12 (doze) meses podendo ser renovado por iguais períodos, a critério da 
administração, até completar o prazo de 60 (sessenta) meses. 
• Prazo para atendimento online, por telefone ou remoto: imediato, durante os dias úteis e no 
horário de expediente da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Barra Funda/RS; 
• Prazo para atendimento in loco: 4 (horas). 

 
 12. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. O sistema integrado de Gestão Pública deverá atender as especificações constantes 
neste Edital, e deverá atender a todos os módulos exigidos, com acompanhamento permanente que 
garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte técnico para 
este sistema quando solicitado.  

12.2. Os Sistemas deverão garantir a integridade dos dados. 
12.3. Os menus do Sistema devem ser personalizáveis por usuário ou grupo de usuários. 
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12.4. Os Sistemas deverão ser instalados em servidor rodando sistema operacional de livre 
distribuição, e deve estar acessível aos usuários em qualquer equipamento da Rede ou Internet, sem 
a necessidade de instalação, nesses equipamentos, de nenhum componente adicional do Sistema.  

12.5. A execução dos serviços será fiscalizada pelo Município, através da Secretaria Municipal 
de Administração, e o licitante vencedor deverá submeter-se à fiscalização da Secretaria Responsável. 

12.6. Os serviços prestados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações solicitadas, devendo ser substituídos/atualizados no prazo de 03 
(três) dias úteis à custa da contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste ato 
convocatório. Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital e seus anexos, a 
fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início do Processo Interno de rescisão unilateral de 
contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

12.7. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade da Prestação dos 
serviços contratados por toda a vigência do contrato. 

 
 13. DO PAGAMENTO: 
 13.1. O pagamento de locação, licença de uso e manutenção dos sistemas será efetuado até o 
10º (décimo) dia útil subsequente a prestação dos serviços mediante a emissão da respectiva Nota 
Fiscal. 

13.2. O pagamento será feito através de TED ou depósito bancário em conta, em nome da 
Empresa vencedora do certame, mensalmente, nas agências bancarias, através dos Recursos 
Orçamentários correspondentes. 

13.3. O pagamento relativo às fases iniciais (implantação, conversão e treinamento) ocorrerá 
mediante a comprovação de que a atividade foi executada, concluída e aprovada, e se dará em até 
2 (duas) parcelas. 

13.4. O preço da hora técnica de atendimento “in loco”, somente será devido quando 
efetivamente ocorrer, mediante relatório detalhado, autorizado pelo Setor competente, 
acompanhado da respectiva nota fiscal. 

13.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do número do Processo Licitatório e o número do Pregão Presencial, a fim de acelerar o 
trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
14. DAS PENALIDADES: 
14.1. A recusa pelo fornecedor em executar os serviços adjudicados acarretará a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para o início da execução, acarretará a multa de 

0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre 
o valor total que lhe foi adjudicado. 

14.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro 
do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
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h) falhar na execução do contrato. 
14.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do CONTRATADA, quando for o caso. 
14.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

 
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
15.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o Setor de 

Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão 
do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram. 

15.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do Edital, deverão ser solicitadas, ao Município de Barra Funda, no Setor de Licitações, 
sito na Av. 24 de Março, 735, pelo e-mail: licita@barrafunda.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3369-1202, 
no horário de expediente, das 8h às 12 h, das 13h 30 min as 17 h preferencialmente, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Setor de Licitações. 

16.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados. 

16.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e o número de telefone e e-mail. 

16.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

16.6. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 

16.7. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampla disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 16.8. São anexos deste Edital: 
 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 ANEXO II – MODELO PROPOSTA; 
 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 
 ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 
 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MENORES; 
 ANEXO VI – DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME EPP; 

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO. 
 
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Sarandi RS, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 

mailto:licita@barrafunda.rs.gov.br
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Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Em  

 
________/_________/___________. 

 
 

________________________ 
Assessoria Jurídica 

 
Barra Funda/RS, 14 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

 
MARCOS ANDRÉ PIAIA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 

 

12 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO:  
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de licença de uso, com instalação, conversão de dados, manutenção, treinamento e 
suporte técnico para Sistemas Informatizados de Gestão Pública, instalados no servidor da 
Prefeitura com utilização de rede nas estações de trabalho para o Poder Executivo, Poder Legislativo 
e RPPS do município de Barra Funda/RS. 
 

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 Comprovação de capacidade técnica operacional, por meio de apresentação de no mínimo 01 
(um) atestado de capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público, que comprove a 
aptidão da proponente para o desempenho da atividade objeto deste Edital.  
 

3. DO PRAZO PARA ENTREGA/PRESTAÇÃO SERVIÇOS: 
 O prazo para implantação do sistema (software) e treinamento dos usuários deverá ocorrer 
em até 30 dias após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 
 Somente após a implantação do sistema (software) será realizado o serviço de 
manutenção/suporte técnico mensal do mesmo. 
 

4. VALORES E PRAZO PARA PAGAMENTO: 
Os valores serão estipulados mediante orçamento prévio, apresentados por empresas 

especializadas e capacitadas a atenderem ao objeto proposto, sendo considerado o menor valor global 
apresentado. 

Os valores contemplam dois itens distintos, sendo o primeiro o custo da implantação do 
sistema (software) e o segundo a locação e manutenção mensal do sistema. 

O valor orçado deve contemplar quaisquer despesas necessárias para a execução dos serviços, 
incluindo conversão, deslocamento, instalação, impostos, etc. 
 O pagamento se dará em até 05 dias após a emissão da Nota Fiscal. A emissão da Nota Fiscal 
está condicionada a aceitação por parte do fiscal do contrato, mediante conferência dos serviços 
prestados. 
 

5. VIGÊNCIA: 
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, poderá ser 

concedido, mediante pedido formal da empresa contratada e interesse da Administração, reajuste 
ao preço proposto, medido no período tendo como indexador a variação do IGPM (FGV) ou do IPCA, 
cabendo ao contratante a decisão de qual índice utilizar, baseando-se no princípio da economicidade 
e do interesse público, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos 
extraordinários (área econômica extraordinária e extracontratual), nos termos do artigo 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei nº 8.666-93. 

6. DOS SISTEMAS: 
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6.1. Os sistemas cujas licenças de uso devem ser fornecidas, com as respectivas obrigações 
acessórias, já descritas neste edital, são os seguintes: 

  Valor de Referência em R$* 

Item Módulos  Implantação  Conversão 
de dados / 
Migração 
de dados  

Treinamento 
(até 4 
horas) 

Locação 
Mensal 

01 Módulo de Compras e Licitações  1.420,00 1.086,66 1.250,00 900,00 

02 Módulo Empenho Digital 1.850,00 ---- 950,00 480,00 

03 Módulo Geração LicitaCon TCE  2.646,66 ---- 1.326,66 670,00 

04 Módulo de Exportação de Dados das Licitações 
para o Site do Município  

2.263,33 ---- 1.250,00 656,66 

05 Módulo Geração de Dados para entidades públicas 
externas (Siconfi, SIE, Siops, MSC, SIAPC-PAD)  

1386,66 ---- 833,33 845,00 

06 Módulo Geração de Convênios INC  1.170,00 ---- 783,33 553,33 

07 Módulo de Contabilidade 1.420,00 1.806,66 1.250,00 2.356,66 

08 Módulo de Tesouraria  391,66 491,66 716,66 760,00 

09 Módulo Análise das Metas Fiscais  1.873,33 ---- 826,66 640,00 

10 Módulo de Folha Pagamento  968,33 1.168,33 1.436,66 2.376,66 

11 Módulo Contracheque na Página do Município  1.390,00 150,00 780,00 670,00 

12 Módulo e-Social  1.890,00 1.000,00 1.116,66 1.686,66 

13 Módulo de Recursos Humanos  650,00 516,66 740,00 636,66 

14 Módulo de Fundo de Aposentadoria e Pensão  616,66 583,33 770,00 648,33 

15 Módulo de Transparência  973,33 ---- 663,33 686,66 

16 Módulo de Portal do Contribuinte  1.070,00 ---- 770,00 696,66 

17 Módulo de Controle Patrimonial  481,66 595,00 683,33 793,33 

18 Módulo de Controle Frotas  601,66 535,00 693,33 673,33 

19 Módulo de Controle estoque Almoxarifado 365,00 460,00 703,33 666,66 

20 Módulo de Controle de Escolas  856,66 1.190,00 1.113,33 1.366,66 

21 Módulo de Controle de Posto de Saúde  945,00 1.278,33 1.003,33 1.383,33 

22 Módulo de Saúde Móvel (Tablet)  1.856,66 ---- 1.290,00 663,33 

23 Módulo de CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social  

440,00 456,66 630,00 463,33 

24 Módulo de Meio Ambiente  475,00 508,33 603,33 573,33 

25 Módulo de Portal Ambiental  1.370,00 300,00 840,00 570,00 

26 Módulo de Controle Interno  610,00 543,33 820,00 480,00 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 

 

14 

27 Módulo Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural  3.206,66 275,00 1.603,33 7,46 

28 Módulo Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e  2.780,00 225,00 1.383,33 1.366,66 

29 Módulo BI  1.866,66 150,00 943,33 576,66 

30 Módulo Backup Local e em Nuvem (Cloud)  2.010,00 ---- 980,00 1.793,33 

31 Módulo de Arrecadação  1.278,33 1.745,00 1.716,66 2.066,66 

32 Módulo Chatbot  - Arrecadação pelo whatsapp  3.400,00 ---- 1.686,66 723,33 

33 Módulo Geração de Protestos  1.550,00 ---- 833,33 720,00 

34 Módulo Portal de Recebimento Oline Via Pix e 
Boleto  

2.226,66 ---- 1.113,33 2,46 

Valor Global Final 48.299,91 13.111,66 34.103,24 30.153,14 

 Hora Técnica in loco  250,00  

 Hora Técnica atendimento Remoto 191,66  

• Foi realizada uma média dos orçamentos coletados com empresas da região. 
 
7. MIGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM USO: 
7.1. Os sistemas com acesso local deverão serem instalados na sede da Prefeitura e em 

algumas Secretarias a critério da Administração. 
7.2. NÃO é de responsabilidade do Município disponibilizar a proponente vencedora, a 

exportação do banco de dados, dicionário de dados, e demais documentos vinculados ao Sistema.   
Com isso a conversão/migração é de responsabilidade da empresa vencedora. 
 7.3. Ao final dos serviços de conversão, o Chefe do Setor fará testes visando a validação dos 
dados convertidos como condição essencial à liquidação e pagamento de tais serviços, sem prejuízo 
da aplicação de penalidades em caso de identificação futura de erros e incorreções. 
 7.4. O recebimento dos serviços, tratado no item anterior, se dará individualmente para cada 
base convertida, devendo ser obrigatoriamente acompanhado do Secretário, sendo que tais 
procedimentos deverão ser formais e instrumentalizados. 
 
 8. IMPLANTAÇÃO (CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO):  
 8.1. Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as 
atividades de: instalação, configuração e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de 
relatórios e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das 
fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados por esta municipalidade e ajuste nos 
cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 
 8.2. Acompanhamento dos usuários, na sede da Prefeitura Municipal, em tempo integral na 
fase de implantação do objeto. 
 8.3. Na implantação dos sistemas licitados deverão ser cumpridas, quando couber, as 
seguintes etapas: 
 a) entrega, instalação e configuração dos sistemas licitados; 
 b) customização dos sistemas; 
 c) adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 
 d) parametrização inicial de tabelas e cadastros; 
 e) estruturação de acesso e habilitações dos usuários; 
 f) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo Poder 
Executivo do município de Barra Funda/RS; 
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 g) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 
 8.4. O recebimento dos serviços de implantação se dará mediante aceite formal e individual 
dos sistemas licitados, devendo ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo 
Secretário ou chefe de setor onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão ser formais e 
instrumentalizados em observância às exigências técnicas do edital. 
 8.5. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos 
trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou 
atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as partes. 
 8.6. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados 
e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a 
ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo 
contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato. 
 8.7. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de contratar somente parte do objeto licitado 
conforme as suas prioridades, ficando a licitante vencedora obrigada a efetuar a implantação, 
instalação, conversão, customização, treinamento, e serviços de manutenção mensal dos sistemas, 
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, conforme a necessidade e autorização do 
Município, sem nenhum custo adicional fora do constante em sua proposta financeira. 
 
 9. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: 
 9.1. A empresa contratada deverá apresentar um plano de treinamento aos departamentos 
ou setores do Município, que deverá ser realizado dentro do prazo máximo fixado para implantação, 
compreendendo o uso das funções do sistema pertencente a sua área de responsabilidade, 
conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso das rotinas de segurança. 
 9.2. Deverá também ser ministrado treinamento para o nível técnico. 
 9.3. As turmas devem ser dimensionadas por módulo. 
 9.4. O recebimento dos serviços de treinamento se dará mediante aceite formal e individual 
dos sistemas licitados. 
 
 10. SUPORTE TÉCNICO: O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado na sede 
da Prefeitura Municipal e suas instalações, por técnico capacitado e apto a prover o devido suporte 
ao sistema, com o objetivo de: 

10.1. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 
 10.2. Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de 
operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para 
satisfazer as necessidades de segurança; 
 10.3. Treinamento dos usuários dos setores da Prefeitura Municipal na operação ou utilização 
do sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc., 
 10.4. Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após 
a implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, 
Instituições bancárias, Tribunal de Contas, alteração de fórmulas de cálculo, desenvolver novos 
relatórios e documentos, que não estejam nos sistemas contratados e sejam específicos da Prefeitura 
Municipal de Barra Funda/RS, entre outros. 
 10.5. Será aceito suporte aos sistemas licitados via acesso remoto mediante autorização 
prévia, sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser 
garantido atendimento para pedidos de suporte telefônico no horário das 8h00min às 17h00min, de 
segunda a sexta-feira. 
 10.6. O recebimento dos serviços de suporte técnico in loco se dará mediante liquidação, pelo 
setor competente, dos serviços indicados em documento próprio da Contratada, que 
pormenorizadamente relate os serviços prestados e o tempo despendido para tanto. 
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11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS: Os sistemas a serem fornecidos podem ser 
compostos por vários módulos, no ambiente desktop, web e/ou híbrido, desde que atendam aos 
requisitos de funcionalidades solicitados, e que sejam fornecidos por um único proponente. 

11.1. Especificações genéricas: 
11.1.1 Os sistemas devem ser multiusuários permitindo o acesso às mesmas rotinas, ou rotinas 

diferentes por usuários diferentes, ao mesmo tempo. 
11.1.2. Os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro 

de cada sistema. 
11.1.3. Os sistemas deverão atender a legislação e obrigações assessorias na esfera estadual e 

federal, com possibilidade de gerar arquivos para o Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Sul 
ou outros órgãos necessários e legais. 

11.1.4. As transações nos sistemas devem ter controle de auditoria automática nas tabelas dos 
sistemas registrando as operações efetuadas de inclusões, exclusões, alteração, data e hora, com a 
possibilidade de consultar as informações anteriores. 

11.1.5. Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado ao 
sistema. 

11.1.6. Impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que seja 
solucionado. 

11.1.7. Permitir realizar backup da base de dados em horários previamente agendados, com 
possibilidade de alteração da periodicidade e dos usuários que podem realizá-lo, os quais deverão 
receber permissão especial para tanto. 

 
12. ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS A CADA SISTEMA: 
12.1. Módulo de Compras e Licitações: 

• O sistema de licitações deve contemplar todas as modalidades de licitação previstos em lei, 
informatizando o processo até a homologação dos resultados. O sistema deverá facilitar o 
trabalho de criação do processo licitatório, obedecendo as características de cada modalidade, 
bem como facilitar os trabalhos durante as fases de abertura, julgamento, adjudicação e 
homologação. 

• O sistema deverá oferecer a criação de uma planilha eletrônica contendo os itens licitados, 
para que seja preenchida pelos fornecedores que retirarem o edital, e devolvida para a 
prefeitura no momento da abertura da licitação, para que as cotações do fornecedor sejam 
importadas eletronicamente. 

• Em se tratando de licitação preferencial, o sistema somente deverá aceitar a inclusão de 
fornecedores que sejam ME ou EPP. 

• Após a inserção das propostas, não se tratando de Pregão presencial, o sistema deverá apontar 
os vencedores e permitir ao responsável interferir nos resultados em função de avaliação de 
eventuais critérios de avaliações subjetivos que constem do edital. 

• No caso de Pregão Presencial, o sistema deverá contemplar as seguintes fases: 
• Credenciamento: onde serão cadastrados os fornecedores presentes com a indicação de seus 

representantes 
• Abertura do pregão e lançamento das propostas: após iniciada essa fase, o sistema deverá 

impossibilitar novos credenciamentos. A abertura do pregão só será permitida pelo sistema se 
respeitar a data e hora ditada pelo edital para tal. 

• Lances: nesta fase serão realizados os lances do pregão. O sistema deverá: 
•  Possibilitar a correção de eventuais erros de digitação no lançamento das propostas, 
• Cancelar automaticamente os itens que não foram cotados por nenhum fornecedor, 
• Automaticamente, avaliar a possibilidade de participação de cada fornecedor, respeitando o 

limite de 10% de estabelecido em lei, em relação à menor proposta, 
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• Automatizar o cálculo e utilização do próximo lance, de acordo com as especificações do edital, 
sem que seja necessário digitação do lance pelo pregoeiro, bastando sua confirmação. 

• Oferecer a possibilidade informação de lances menores por parte dos participantes, 
• Emitir um alerta visual em caso de lance com diferença maior que 2 vezes o mínimo 

estabelecido pelo edital, 
• Prever a utilização de até 4 casas decimais nas propostas e lances, realizando os cálculos de 

acordo com a quantidade de decimais determinados pelo edital, 
• Oferecer a possibilidade de anular qualquer lance que o pregoeiro eventualmente julgue 

necessário, 
• Encerrados os lances, e havendo empate de valores propostos, o sistema deverá oferecer 

meios de realizar um desempate, 
• Ao término do certame, se o vencedor não for ME/EPP, o sistema deverá avaliar se alguma 

ME/EPP participante se enquadra dento de 5% de diferença para o melhor lance, conforme 
previsto pela Lei complementar 123 de 14/12/2006, e oferece a possibilidade de um novo 
lance para esses fornecedores, 

• Possibilitar o cancelamento do item em lance, 
• Possibilitar a desclassificação de qualquer fornecedor participante dos lances, 
• Exibir o histórico dos lances oferecidos, 
• Realizados os lances de todos os itens, deverá ser facultada a emissão da relação dos lances 

vencedores e da “ata da sessão pública”. 
• Adjudicação: durante a fase de adjudicação, o sistema deverá oferecer: 
• Possibilidade de habilitar, desabilitar ou desclassificar fornecedores 
• Possibilidade de cancelar o item 
• Aceitar novos lances por parte do fornecedor com melhor lance 
• Possibilidade de realizar desempates quando a desclassificação ou desabilitação de 

fornecedores provocarem situações de empates 
• Possibilidade de adjudicação conjunta de todos os itens que têm no lance vencedor o mesmo 

fornecedor 
• Homologação: na homologação, o sistema deverá oferecer a possibilidade de revogação de 

um ou mais itens. 
• Durante todas as fases deverá ser oferecida a possibilidade de informar observações, que 

deverão ser impressas nas atas e nos termos de adjudicação e de homologação, e também a 
possibilidade de cancelamento da licitação. 

• Após a conclusão das fases, o sistema deverá oferecer a emissão dos seguintes relatórios: 
◦ Resultado por fornecedor; 
◦ Ata da sessão pública (Ata parcial); 
◦ Termo de julgamento de adjudicação; 
◦ Termo de Homologação; 
◦ Ata final. 
12.2. Módulo Empenho Digital: 

• Permitir cadastrar todos os responsáveis pela assinatura no empenho digital; 

• Permitir a assinatura do empenho através de acesso por login e senha de cada responsável; 

• Permitir a assinatura dos empenhos diretamente no sistema, independentemente da 
localização do responsável (município, estado, país, etc); 

• Permitir o bloqueio do pagamento sem as devidas assinaturas; 

• Permitir criar assinaturas personalizáveis; 

• Permitir visualizar quem já assinou o empenho; 

• Na impressão do empenho deverá trazer a data e a hora que o responsável assinou o 
documento; 
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12.3. Módulo Geração Licitacon TCE: 

         O Sistema deve permitir efetuar a geração dos arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas do 
Estado, para o envio dos dados referente aos processos licitatórios do município para o Licitacon em 
todas as suas fases. 
 
          12.4. Módulo de Exportação de Dados das Licitações para o Site do Município: 
         Esse modulo deve permitir exportar os dados das licitações para atualização do site do 
Município. Possibilitar a se comunicar automaticamente com o site do Município para realizar as 
atualizações, sem que seja necessário a redigitarão das informações. 
 

12.5. Módulo de Gerações de Dados para entidades públicas externas (SICONFI, SIE,SIOPS 
MSC,SIAPC-PAD) 

• Preencher os valores das planilhas do Siconfi de forma automática. 

• Gerar informações da Receita Total, Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
e a Remuneração dos Profissionais de Educação em arquivos ".csv" para integração com o 
sistema do FNDE-SIOPE. 

• Permitir a integração do sistema contábil com o sistema de informações sobre despesas 
aplicadas da saúde. 

• Gerar os dados exigidos pela Secretária do Tesouro Nacional a partir da Portaria Nº 896, de 31 
de outubro de 2017. 

• Gerar os arquivos de dados e informações digitais a ser enviando ao TCE-RS pelos Executivos, 
Legislativos e Consórcios Públicos municipais regidos pela Lei Federal nº 4.320/64. 
 
12.6. Módulo de Geração de Convênios INC: 

• Fazer o controle financeiro/contábil das fases dos instrumentos de convênio do Município, 
onde o ente é concedente, repassando valores para convenentes. 

• Controlar as fases, dos seguintes tipos de instrumentos de convênio: termo de fomento, termo 
de parceria, termo de colaboração, termo de adesão. 

• As fases controladas deverão ser parametrizáveis, como exemplo pode-se citar as seguintes: 
valores a liberar, valores a comprovar, valores a aprovar, valores aprovados, valores 
impugnados, valores homologados, valores cancelados, convênios concluídos. 
 
12.7. Módulo de Contabilidade: 

• Deverá registrar, controlar e demonstrar a execução dos orçamentos e dos atos e fatos 
contábeis inerentes à gestão pública. Para tanto, deverá: 

• Permitir a elaboração orçamento plurianual; 
• Permitir o controle da execução orçamentária (receita e despesa); 
• Permitir o controle da receita e despesa extraorçamentárias; 
• Permitir um controle auxiliar de bancos; 
• Contemplar a lei de responsabilidade fiscal SISTN/SIAPC (TCE/RS), quanto a emissão de 

relatórios e gerações de arquivos; 
• Permitir a emissão dos anexos da lei 4320/64; 
• Permitir controle individual dos diversos entes do município, com opção de consolidação; 
• Permitir a criação do orçamento, com base em exercícios anteriores, com opção de ajustes; 
• Permitir integração da contabilidade com os demais módulos; 
• Não permitir lançamentos em meses encerrados na contabilidade; 
• Controlar e contabilizar adiantamentos/auxílios/subvenções e suas prestações de contas; 
• Permitir emissão da nota de empenho em formulário personalizado; 
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• Permitir reserva de verba de dotações para uso posterior; 
• Permitir controle mensal de cotas para empenho por órgão e unidade orçamentária; 
• Permitir consultas e/ou relatórios em tela, de todos os dados da contabilidade; 
• Permitir controle de saldos de contas contábeis, por credor/devedor, sem necessidade de 

criação de contas para cada pessoa; 
• Permitir classificação dos empenhos a critério da prefeitura, para uso posterior em filtros de 

consultas/listagens; 
• Permitir emissão de empenho reutilizando descrições de objetos de outros empenhos, 

emitidos em qualquer exercício; 
• Permitir emissão de empenho utilizando descrições de objeto pré-cadastradas no sistema; 
• Permitir o envio ao credor, automaticamente, e-mail com cópia do empenho (para credores 

selecionados pela prefeitura); 
• Permitir o envio ao credor, automaticamente, e-mail notificando o pagamento efetuado, 

indicando a conta corrente do depósito; 
• Permitir que a execução orçamentária ocorra em nível mais detalhado do que o utilizado na 

elaboração do orçamento; 
• Permitir a elaboração do cronograma de desembolso, conforme a lei complementar 101 de 

2000, artigo 8º, e posterior acompanhamento de sua execução; 
• Permitir encerramento automático de exercício; 
• Permitir iniciar os trabalhos em novo exercício contábil, antes da realização do encerramento 

do exercício anterior; 
• Emissão de no mínimo os seguintes relatórios: 
• Balancete anual,            
• Balancete de verificação,               
• Balanço patrimonial, 
• Demonstrativo das variações patrimoniais,   
• Extrato por pessoa e conta,       
• Listagem do movimento,               
• Plano de contas,                   
• Razão das contábeis,        
• Saldos por pessoa,              
• Saldos por pessoa e conta,     
• Totais do dia por conta, 
• Acompanhamento execução orçamentária,     
• Comparativo entre o arrecadado e as metas (mensal e acumulado), 
• Balancete de verificação da receita,              
• Balancete de verificação da receita por recurso vinculado,       
• Cronograma de desembolso mensal,        
• Mapa de receitas, 
• Metas de arrecadação,      
• Listagem do movimento da receita orçamentária,                 
• Origem e aplicação dos recursos vinculados, 
• Plano de contas da receita,            
• Razão das contas da receita,   
• Cadastro recursos vinculados,    
• Demonstrativo de arrecadação por decênio, 
• Balanço financeiro,          
• Listagem do movimento extraorçamentário, 
• Extrato de restos a pagar,          
• Restos a pagar em ordem numérica de empenho, 
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• Restos a pagar por credor, 
• Restos a pagar por dotação, 
• Extrato dos adiantamentos, 
• Extrato dos credores de empenhos, 
• Extrato de dotação das movimentações orçamentárias, movimentações de execução e geral, 
• Extratos de empenho, 
• Adiantamentos classificados por número ou funcionário, 
• Movimentações orçamentárias, 
• Movimentações de execuções orçamentárias, 
• Emissão do documento do empenho, 
• Empenhos classificados por número ou credor ou dotação ou secretaria, 
• Balancete da despesa orçamentária, 
• Balancete das dotações mês a mês, 
• Balancete das rubricas de despesa (natureza) mês a mês, 
• Decretos de redução/suplementação, 
• Movimentos dos decretos, 
• Balancete por função, subfunção, projeto/atividade/operações especiais, 
• Anexos de orçamento e balanço da lei 4320/64, 
• Relatórios dos arquivos gerados para enviar ao TCE/RS (PAD/SIAPC): 
• Arquivo de empenhos, 
• Arquivo de liquidações, 
• Arquivo de pagamentos empenho, 
• Arquivo de receitas orçamentárias, 
• Balancete receita, 
• Balancete da despesa, 
• Balancete verificação, 
• Balancete da receita exercício anterior, 
• Receita exercício anterior, 
• Balancete despesa exercício anterior, 
• Balancete verificação exercício anterior, 
• Receitas e despesas extraorçamentários, 
• Decretos, 
• Balancete de verificação - movimentos bimestrais do período anterior, 
• Órgãos, 
• Unidades orçamentárias, 
• Funções, 
• Subfunções, 
• Projetos/atividades/operações especiais, 
• Programas, 
• Subprogramas, 
• Rubricas de despesas, 
• Credores, 
• Recursos vinculados, 
• Elenco de disponibilidades, 
• Relatórios dos arquivos de informações complementares que deverão ficar à disposição do 

TCE/RS: 
• Livro diário geral, 
• Folha de pagamento, 
• Cadastro de funcionários, 
• Tabela de vantagens/descontos e totalizadores, 
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• Receita pública, 
• Conteúdo do código de barras. 

 
 12.8. Módulo de Tesouraria: 

• Proporcionar o controle financeiro da Prefeitura, trabalhando de forma integrada com a 
contabilidade/orçamento. 

• Permitir a liquidação dos empenhos com programação de pagamentos e retenções 
decorrentes; 

• Permitir que as eventuais retenções de receitas próprias sejam automaticamente lançadas no 
sistema de arrecadação em nome do credor, com a emissão da guia correspondente (se a 
retenção ocorrer em pagamentos que utilizem recursos vinculados, o sistema 
automaticamente deverá transferir valor equivalente ao retido, da conta bancária do recurso 
vinculado para uma conta de recurso livre); 

• Permitir controle de débitos vencidos do credor, no momento da liquidação; 
• Programação do pagamento de despesas extraorçamentárias; 
• Pagamento do credor, opcionalmente, através de crédito em conta ou emissão de cheques; 
• Permitir o controle diário das contas bancárias que poderão ser utilizadas para pagamentos; 
• Permitir geração de arquivo para crédito em conta dos credores; 
• Permitir a emissão de cheques para pagamento a credores; 
• Oferecer consultas e relatórios em tela de todos os dados necessários para o funcionamento 

do sistema. 
Emissão de no mínimo os seguintes relatórios: 

• Contas correntes dos credores, 
• Resumo de pagamentos por data, recurso e credores, 
• Extrato de fornecedor mostrando empenho/restos, liquidações e pagamentos,     
• Extrato da liquidação de empenhos/restos a pagar, 
• Posição das liquidações de empenhos/restos a pagar, 
• Das retenções por fornecedor e por tipo de retenção, 
• Liquidações a pagar por fornecedor, 
• Transferência entre contas-correntes da prefeitura, 
• Boletim diário tesouraria,         
• Movimento das contas bancárias,                  
• Listagem do movimento bancário,      
• Extratos de contas bancárias, 
• Razão do caixa, 
• Saldo atual das contas bancárias, 
• Resumo do movimento diário das contas,  
• Totais por conta e tipo de movimento. 

 
              12.9. Módulo Análise de Metas Fiscais: 
 Permitir fazer a geração das informações para atender as audiências públicas previstas no Art 
9º, §4º da LC 101/2000. 
 
              12.10. Módulo de Folha de Pagamento: 
 O sistema de folha de pagamento deverá atender todos os processos da rotina do Setor 
Pessoal, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, e precisará: 

• Permitir adiantamento de salário; 
• Permitir o cálculo da folha mensal de todos os servidores em um único procedimento; 
• Permitir a simulação do cálculo da folha mensal considerando um percentual de reajuste; 
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• Permitir a parametrização total do cálculo da folha, de acordo com o vínculo empregatício do 
servidor; 

• Permitir criação de fórmulas de cálculo personalizadas, recebendo parâmetros e utilizando 
como variáveis as verbas salariais, os totalizadores, os tempos de serviço, as faixas salariais e 
constantes fixas; 

• Permitir cálculo do 13o salário (1a parcela, 2a parcela, complemento), em qualquer mês do 
ano; 

• Controle e cálculo de férias; 
• Cálculo de rescisões; 
• Permitir a impressão do detalhamento do cálculo do 13º salário e das férias pagas na rescisão; 
• Geração da RAIS; 
• Geração da SEFIP; 
• Geração da DIRF; 
• Geração da GRRF; 
• Geração do CAGED; 
• Possibilitar o pagamento de PIS/PASEP em folha (exportação e importação de arquivos); 
• Geração de arquivo para crédito em conta bancária, de acordo com a necessidade da 

instituição bancária; 
• Permitir emissão de cheques para servidores que não tem conta em banco; 
• Deve ter integração total com a contabilidade, gerando empenhos, receitas e despesas 

extraorçamentárias, e permitir liquidação automática dos empenhos gerados; 
• Deve calcular e contabilizar automaticamente as provisões de 13° salário e férias dos 

servidores com encargos patronais; 
• Permitir que os servidores tenham vários vínculos trabalhistas, controlando os cálculos dos 

encargos, levando em conta o total de vencimentos; 
• Permitir o desconto de várias pensões alimentícias para cada servidor, indicando inclusive, os 

beneficiários dos mesmos; 
• Permitir o cadastramento dos dependentes do servidor; 
• Manter um versionamento mensal de todos os cadastros e tabelas do sistema, permitindo 

ajustes e gerações retroativas, sem interferir nas posições dos meses posteriores ao alterado; 
• Permitir o cadastramento de faixas salariais, possibilitando o enquadramento dos servidores, 

nas faixas criadas; 
• Permitir o cálculo do reajuste salarial individual ou global, filtrando tanto pelas faixas salariais, 

quanto por vínculos; 
• Permitir o tratamento automático de eventuais saldos negativos para compensação no mês 

subsequente; 
• Permitir desconto de consignações em folha, através de importação/exportação de arquivos; 
• Permitir lançamentos de verbas com prazo determinado ou indeterminado de validade, por 

servidor; 
• Permitir o lançamento de faltas em dias ou horas; 
• Permitir controle de períodos de afastamento, que devem interferir no cálculo da folha e no 

cálculo dos tempos de serviço; 
• Permitir compensação de faltas e horas extras em banco de horas; 
• Emissão de, no mínimo os seguintes relatórios: 
• Alterações, carga horária e salário,   
• Servidores admitidos,             
• Aviso de férias,             
• Funcionários aniversariantes,      
• Aviso prévio indenizado,      
• Aviso prévio trabalhado,       
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• Férias do servidor,         
• Avanço por tempo serviço,       
• Extratos do banco de horas,    
• Cadastro de servidores, completo e resumido, 
• Servidores cedidos,               
• Custo por servidor,              
• Verbas constantes por servidor,       
• Servidores por data de nascimento,        
• Dependentes por servidor,     
• Servidores demitidos,         
• Evolução salarial,                  
• Faltas dos servidores,      
• Servidores por cargo,        
• Projeção de férias,           
• Ficha financeira,                
• Servidores por secretaria, 
• Servidores por vínculo empregatício, 
• Servidores por grau de instrução, 
• Folha de pagamento mensal, 
• Ficha registro dos servidores, 
• Salário base funcionários,     
• Interrupções de tempo de serviço,      
• Líquido para informar depósitos aos bancos, 
• Folha de pagamento de férias,             
• Folha de pagamento de rescisões, 
• Folha de pagamento de décimo terceiro salário, 
• Provisões por servidor,        
• Recibo de folha mensal, férias e décimo terceiro, 
• Comprovante de rendimentos para declaração IR, 
• Resumo dos empenhos da folha mensal, férias, décimo terceiro e rescisões, 
• Resumo dos empenhos dos encargos patronais da folha mensal, férias, décimo terceiro e 

rescisões, 
• Resumo da folha,       
• Salários-mínimos. 

 
              12.11. Módulo Contracheque no Site: 
  Permitir fazer a consulta e impressão do contracheque através do site do Município. 
 
              12.12. Módulo e-Social: 
 
          Este módulo deverá permitir o envio de dados mensalmente para o Governo, com informações 
dos funcionários como; cadastro, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, férias, 
comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, admissões, demissões, escriturações fiscais, 
informações sobre o FGTS e IRRF, bem como todas as alterações que forem efetuadas nos dados 
relacionadas a essas informações, conforme o Decreto nº 8373/2014. 
 
           12.13. Módulo de Recursos Humanos: 

• Deverá permitir cadastrar funcionários, com as informações cadastrais dos mesmos; 
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• Deverá permitir cadastrar diversos vínculos desses funcionários, com a prefeitura, contendo 
todos os dados relativos a esse vínculo, tais como, data de admissão, cargo, função, horários 
de trabalho, salários, etc. 

• Deverá guardar históricos sobre salários, férias, faltas, licenças, acidentes, contribuições 
sindicais, e assentamentos diversos. 

• Deverá permitir imprimir a ficha funcional com todas as informações, inclusive com a foto do 
funcionário; 

• Deverá fornecer relatórios com informações a respeito de triênios e quinquênios a serem 
concedidos. 

 
12.14. Módulo de Fundo de Aposentadoria e Pensão: 
Deve controlar os valores de contribuição e da base de cálculo da contribuição ao RPPS.   Os 

valores mensais deverão ser importados diretamente da folha de pagamento, mesmo de meses e anos 
passados. Todos os valores deverão ser agrupados por CPF, juntando, portanto, as informações dos 
diversos contratos que um funcionário possa ter. Também permitir a digitação de dados referentes a 
outras empresas onde a pessoa possa ter trabalhado.    Emitir extratos periódicos para serem 
entregues aos funcionários. 

 
12.15. Módulo de Transparência: 

             A Lei Complementar 131 exige a liberação em tempo real das informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa.    
Na implantação da LC 131, a expressão tempo real foi flexibilizada para 01 dia. Desta forma, todas as 
informações previstas na Lei deverão estar disponíveis, para consulta, via internet, ao final de cada dia. 
 

12.16. Módulo Portal do Contribuinte: 
Através do site deixar o contribuinte imprimir boletos para pagamento das dívidas, emitir 

certidões negativas, solicitar guia ITBI e confirmar a autenticidade de pagamentos e documentos. 

• Emitir Guia de Pagamento de Dívidas do Imóvel: 
O contribuinte informa a Inscrição do Imóvel, Cpf/Cnpj do proprietário e poder imprimir o 
boleto para pagamento da dívida do imóvel. 

• Emitir Guia de Débitos do Contribuinte: 
O contribuinte informa o número de inscrição no cadastro do município, Cpf/Cnpj e o sistema 
listar todos os débitos. 

• Solicitação de Guia de ITBI: 
Encaminhamento dos dados para confecção da guia de ITBI, o contribuinte informa a Inscrição 
do Imóvel, Cpf/Cnpj do proprietário, após preenche os dados da solicitação da Guia de ITBI, 
informando: 

• Comprador e endereço do mesmo 

• Valor declarado   

•  Percentual transmitido 

• Valor financiado (se houver)   

•  Dados para contato: Cpf/Cnpj, nome, e-mail, fone. 
 Esta solicitação deverá ser enviada para um e-mail do encarregado do setor. 

• Certidão Negativa de IPTU: 
                O contribuinte informa a Inscrição do Imóvel, Cpf/Cnpj do proprietário e gera a certidão. 

Obs: Se o imóvel tiver dívida deverá ter a mensagem: Imóvel Possui Débitos. Compareça à 
prefeitura para regularizar a situação. 

• Certidão Negativa de Débitos: 
                O contribuinte informa o número de inscrição no cadastro do município, Cpf/Cnpj. 
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A Finalidade da Certidão o sistema deve puxar automático “Fins de Direito”, mas podendo ser 
alterado pelo contribuinte.  Obs: Se o contribuinte tiver dívida deve ter a mensagem: 
Constatamos que o Cnpj/Cpf nº 69492727072 possui débitos neste Município. Compareça na 
prefeitura para regularizar a situação. 

• Certidão Negativa de Ônus Municipais: 
O contribuinte informa o número de inscrição no cadastro do município, Cpf/Cnpj.   Obs: Se o 
contribuinte tiver dívida deve ter a mensagem: Constatamos que o Cnpj/Cpf nº 69492727072 
possui débitos neste Município. Compareça na prefeitura para regularizar a situação. 

• Certidão de Numeração: 
O contribuinte informa a Inscrição do Imóvel, Cpf/Cnpj do proprietário, e gera a certidão. 

• Confirmar Autenticidade de Pagamentos 
O contribuinte informa a Inscrição do Imóvel, Cpf/Cnpj do proprietário e confirma se a guia de 

ITBI esta paga.   

• Confirmar Autenticidade de Documentos 
O contribuinte informa o número do Cpf/Cnpj, e na tela seguinte o código de verificação. 

 
12.17. Módulo de Controle Patrimonial: 

  O sistema de Controle Patrimonial deverá oferecer um controle de todos os bens que fazem 
parte do imobilizado da Prefeitura. 
  Para tanto deverá: 

• Permitir a classificação dos bens por grupo, subgrupo e classe; 

• Utilizar numeração única do bem, que deverá se manter mesmo que o bem seja transferido; 

• Permitir a incorporação nos bens; 

• Permitir o controle por centro de custos; 

• Permitir a localização do bem por secretaria, seção e setor; 

• Permitir a associação de um responsável ao bem; 

• Permitir o controle de vida útil de bem; 

• Permitir a baixa de bens de forma individual ou em lotes; 

• Permitir o cancelamento da baixa dos bens; 

• Permitir o cadastramento massivo de bens, a partir de um cadastro base; 

• Permitir a transferência de bens (de forma individual ou em lotes) entre secretarias, setores e 
seções, emitindo um termo de transferência; 

• Permitir a troca de responsável do bem (individual ou em lotes), emitindo um termo de 
responsabilidade; 

• Permitir o cálculo da depreciação dos bens; 

• Permitir a reavaliação dos bens concomitantemente com o ajuste da vida útil dos mesmos; 

• Permitir anexar a foto e a nota fiscal dos bens; 

• Emitir no mínimo os seguintes relatórios: 
▪ Termo de responsabilidade (por bem ou por responsável), 
▪ Bens por secretaria, grupo, subgrupo e classe, 
▪ Bens por secretaria, setor e seção, 
▪ Termo de baixa dos bens, 
▪ Totais por secretaria, setor e seção, 
▪ Extrato da depreciação, por bem, 
▪ Bens adquiridos por fornecedor, 
▪ Bens adquiridos por período, 
▪ Bens baixados por período, 
▪ Demonstrativo financeiro dos bens. 
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12.18. Módulo de Controle de Frotas: 
        O sistema deverá oferecer o controle das despesas com a frota municipal, dando condições de 
avaliar o desempenho individual de cada veículo. 
 Para tanto, deverá: 

• Oferecer controle individual dos veículos, permitindo lançamento de suas utilizações, 
abastecimentos e manutenções; 

• Oferecer controle do motorista/operador responsável pelo veículo; 
• Oferecer controle em caso de “virada” do hodômetro ou horímetro, conforme for o caso; 
• Permitir e controlar a substituição, quando for o caso, do hodômetro ou do horímetro do 

veículo; 
• Oferecer controle dos acessórios do veículo (exemplo: macaco, chaves de roda, etc); 
• Permitir o controle de despesas como manutenções de peças e acessórios, consumos de 

combustíveis, pneus, lubrificantes, etc; 
• Permitir agendamento de viagens, com informações acessíveis a todas as secretarias, de forma 

a evitar deslocamentos desnecessários; 
• Permitir integração total com o sistema de estoque (almoxarifado) evitando redigitações; 
• Oferecer no mínimo os seguintes relatórios: 
• Custos e consumos dos veículos (de acordo com especificações do TCE/RS), 
• Extrato dos eventos por veículo, 
• Abastecimentos realizados, 
• Manutenções realizadas, 
• Utilizações realizadas, 
• Termo de responsabilidade. 

 
12.19. Módulo de Controle de Estoque Almoxarifado: 

        O sistema de controle de estoque (almoxarifado) deverá permitir o controle do estoque de 
materiais e produtos da Prefeitura Municipal. 
 Deverá contemplar as seguintes características: 

• Controlar os saldos dos materiais/produtos, tanto físico como financeiro; 
• Oferecer a possibilidade de controle por lote e validade; 
• Oferecer a possibilidade de controlar mais de um almoxarifado físico (por secretaria, por 

exemplo), garantindo que os dados não sejam manipulados por usuários não autorizados pelo 
setor; 

• Permitir a informação do destino do material retirado do estoque; 
• Permitir a informação do requisitante do material; 
• Controlar estoques mínimos e máximos; 
• Realizar o controle financeiro do estoque através da média ponderada dos valores de entrada 

e em estoque; 
• Permitir o controle das transferências entre almoxarifados; 
• Permitir a classificação dos produtos por grupo e subgrupo; 
• Permitir a informação do princípio ativo dos medicamentos; 
• Permitir a informação da posologia dos medicamentos; 
• Oferecer no mínimo os seguintes relatórios: 
• Inventário de produtos (físico e financeiro), 
• Extrato da movimentação dos produtos, 
• Lotes com data de validade vencidos, 
• Saldo dos produtos em estoque, 
• Sugestão de compra em função dos estoques mínimos e máximos, 
• Retiradas por requisitante, 
• Retiradas por destinação, 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 

 

27 

• Movimentação por fornecedor, 
• Controle de estoque, analítico e sintético. 

 
12.20. Módulo de Controle de Escolas: 

   Deverá contemplar as seguintes características: 
• Cadastramento de Escolas, 
• Cursos, Bases Curriculares, 
• Recursos Humanos, Procedimentos de Avaliação, 
• Geração do Calendário Escolar 
• Inscrições dos Alunos 
• Geração das Turmas e Regências 
• Efetivação da Matrícula 
• Cancelamento de Matrícula 
• Trocar Aluno de Turma 
• Alterar Situação de Matrícula 
• Registro do Aproveitamento Escolar e Frequência 
• Amparo Legal 
• Abono de Faltas 
• Cadastramento do Histórico Escolar 
• Encerramento do Período Letivo 
• Consultas e emissão de relatórios referentes as informações contidas nos cadastros. 

 
12.21. Módulo de Controle do Posto de Saúde: 

       O sistema de controle das Unidades Básicas de Saúde deverá possibilitar o controle e 
gerenciamento dos atendimentos ambulatoriais, atendimentos médicos, entrega de medicamentos, 
vacinações, remoções e benefícios.  O sistema deverá estar integrado com o sistema de estoque 
(almoxarifado) para controlar os estoques de medicamentos e materiais de expediente. Para tanto o 
sistema deverá ter as seguintes características: 

• Permitir o cadastramento dos usuários, contendo obrigatoriamente o número do cartão do 
SUS; 

• Permitir o controle de uma ou mais Unidade de Saúde; 

• Permitir a consolidação das informações no caso de haver mais de uma Unidade de Saúde; 

• Permitir a emissão da ficha de atendimento ambulatorial; 

• Permitir o registro dos benefícios concedidos aos usuários (autorizações para exames 
laboratoriais, medicamentos da rede privada de farmácias, etc); 

• Permitir a emissão da ficha de atendimento médico, gerando um registro na base de 
procedimentos; 

• Permitir a consulta e o registro de informações por parte do médico no prontuário do paciente; 

• Permitir a emissão de receitas médicas; 

• Permitir a consulta de receitas médicas anteriores prescritas aos pacientes; 

• Permitir a emissão de solicitação de exames laboratoriais; 

• Permitir, durante a consulta médica, o registro de novos procedimentos na base; 

• Permitir e controlar a entrega parcial ou total dos medicamentos prescritos pelo profissional 
médico; 

• Controlar, no momento da entrega do medicamento, a data de validade do mesmo; 

• Permitir o controle de entrega de medicamentos de uso contínuo; 

• Permitir a visualização dos medicamentos entregues ao paciente; 

• Permitir a substituição de medicamentos sem estoque por similares, registrando essa 
substituição na ficha do paciente; 
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• Permitir a emissão de um comprovante de entrega de medicamentos; 

• Permitir a criação de um calendário de vacinações (por tipo de vacina e idade); 

• Permitir o controle das vacinas aplicadas, por pessoa, informando o lote da vacina e o nome 
do aplicador; 

• Permitir a criação de uma agenda de viagens por veículo para remoções; 

• Permitir o cadastramento de passageiros nas viagens programadas, informando o destino de 
cada paciente (hospitais, clínicas, etc); 

• Permitir importação do arquivo do SIGTAP para atualização das tabelas do sistema: 

• Atendimentos por CBO, 

• Total de atendimentos por Diagnóstico, 

• Total de atendimentos por procedimento, 

• Procedimentos, 

• Atividades profissionais, 

• CBO, 

• Classificações, 

• Detalhes (Atributos complementares), 

• Faixas Etárias, 

• Tipos de financiamentos, 

• Formas de organização, 

• Grupos de procedimentos, 

• Grupos de atendimentos, 

• Grupos de habilitações, 

• Habilitações, 

• Modalidades, 

• Níveis hierárquicos, 

• Instrumentos de registro, 

• Rubricas, 

• Serviços, 

• Procedimentos SIA/SIH, 

• Subgrupos de procedimentos, 

• Tipos de Prestadores, 

• Permitir a distribuição dos usuários da saúde em áreas e microáreas, conforme o Programa 
Saúde da Família (PSF); 

• Emitir, no mínimo, os seguintes relatórios: 

• Atendimentos por CBO, 

• Total de atendimentos por Diagnóstico, 

• Total de atendimentos por procedimento, 

• Total de atendimentos por profissional, 

• Entrega de medicamentos por pessoa, 

• Benefícios concedidos, 

• Quantidade de exames realizados, 

• Ficha de atendimento, 

• Ficha de atendimento médico, 

• Movimentação de produtos na farmácia, 

• Relatório de pessoas por área/microárea (Ficha A do Siab), 

• Relatório de classificação das pessoas por faixa etária e sexo (Ficha A2 do Siab), 

• Totais de atendimento diário dos profissionais (Ficha D do Siab), 

• Boletim diário de doses de vacina aplicadas, 
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• Calendário de vacinações, 

• Ficha de vacinação do paciente, 

• Totais de aplicação por tipo de vacina, 

• Vacinas atrasadas por pessoa. 
 

 Remoções 
 Deverá possibilitar o agendamento e controle das remoções dos pacientes. Possibilitando 
cadastrar os veículos informando a quantidade e lugares disponíveis, cadastrar o paciente na data de 
sua viagem e permitir a troca de veículos da viagem sem necessidade de remanejar os pacientes, 
emissão de relatórios por data de viagem e por veículo.   
 

12.22. Módulo de Saúde Móvel (tablet): 
O sistema informatizado para agentes de saúde e equipe da unidade de saúde do município 

deve facilitar e aprimorar o trabalho dos mesmos através do uso de tablets.  Os tablets devem 
registrar os atendimentos domiciliares realizados pela equipe da unidade de saúde e/ou visitas 
domiciliares efetuados pelos agentes de saúde, guardando automaticamente a localização geográfica 
da visita ou atendimento. Esse georreferenciamento deve permitir que no sistema de retaguarda 
visualize o mapa das visitas e avalie se toda a extensão do município está sendo coberta pelas visitas 
dos agentes de saúde. Os dados gerados durante as visitas/atendimentos deverão ser 
automaticamente exportados para o e-Sus. Para evitar problemas com fraca cobertura 3G, todo o 
trabalho deve ser efetuado em modo offline, sendo posteriormente sincronizado com o sistema da 
saúde da prefeitura, via conexão wi-fi. 
 
             Dados que devem ser registrados no Atendimento Domiciliar. 

• Horário e Localização do Atendimento 

• Condição(ões) avaliada(s) 

• Diagnósticos do Paciente 

• Ciap(Classificação Internacional de Atenção Primária) 

• Procedimentos Realizados 

• Desfecho do Atendimento 
 
 Dados que deve ser registrados na Visita Domiciliar 

• Horário e Localização da Visita 

• Motivo Da Visita 

• Tipo do Acompanhamento 

• Desfecho da Visita 
 

12.23. Módulo do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social: 
              O Sistema do CRAS deve permitir a informatização dos dados e o controle dos atendimentos, 
encaminhamentos e acompanhamentos efetuados. 
              Os menus do sistema devem ser personalizáveis por usuário ou grupo de usuários, sendo que 
para cada usuário existe um grupo de menu personalizável em tempo de execução. 
              Sistema deve compor: 

• Cadastramento do acolhimento das pessoas na chegada ao CRAS, sendo para busca de 
informações ou para encaminhamento; 

• Inclusão das pessoas para o atendimento individualizado para avaliação por profissionais da 
área (assistentes sociais, psicólogos, etc.); 

• Inclusão dos atendimentos feitos nos domicílios; 
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• Cadastramento das pessoas que necessitem de acompanhamentos que participam de 
atividades nos grupos; 

• Cadastramento das pessoas que buscam o CRAS e não precisam de acompanhamento mas são 
encaminhadas a outros órgãos ou serviços (Atendimento de saúde, Ministério Público, 
Delegacias Especializadas, etc.); 

• Inclusão de grupos de atividades e cadastramentos dos encontros realizados por estes grupos 
(PETI, Artesanato, etc.), bem como o controle de presenças das pessoas nos encontros; 

• Inclusão de atividades de caráter não continuado efetuado pela equipe do CRAS (palestras, 
encontros, etc.) 

• O Sistema deve permitir gerar diversos relatórios como: 

• Relatório de Atendimento por Período; 

• Relatório Diário de Presenças (Grupo de Pessoas); 

• Relatório Grupo Familiar; 

• Relatório de Grupos de Pessoas; 

• Relatório Histórico da Pessoa no CRAS; 

• Relatório de Pessoa(s) Deficiente(s); 

• Relatório de Programas Coletivos; 

• Relatório de Tipos de Encaminhamentos; 

• Relatório mensal de atendimentos (produção do mês) realizados pelo CRAS; 

• Relatório das famílias incluídas em acompanhamento pelo PAIF. 
 

12.24. Módulo de Meio Ambiente: 
       O sistema de meio ambiente deverá controlar a solicitação, emissão e validade das licenças 
ambientais, bem como a cobrança de taxas. 
 Para tanto, deverá: 

• Permitir a criação de processos de licenciamento ambiental; 

• Permitir a criação de protocolos de licença prévia, licença de instalação, licença de operação e 
renovação de operação; 

• Permitir a inserção de documentos em formato digital na base de dados, vinculados ao 
protocolo; 

• Permitir a criação de condicionantes ao protocolo; 

• Controlar o vencimento das condicionantes; 

• Permitir o controle da tramitação de documentos; 

• Permitir a geração de cobrança taxas, integrado com o sistema de arrecadação; 

• Permitir a emissão de boletos bancários; 

• Permitir a informação de denúncias e infrações; 

• Permitir o controle de vistorias, aceitando inclusive, a inclusão de fotografias digitais na base 
de dados; 

• Emitir, no mínimo os seguintes relatórios: 

• Negativa de débitos ambientais, 

• Relatórios de condições e restrições a vencer, 

• Formulário para vistoria, 

• Formulário de auto de infração, 

• Relatório fotográfico, 

• Laudo de vistoria, 

• Boletos para cobrança de taxas, 

• Processos por pessoa, 

• Processos por ramo de atividade, 
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• Documentos por vencimento, 

• Disponibilizar na internet as informações referentes às licenças. 
 

12.25. Módulo de Portal Ambiental: 
            De acordo com a Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011, que determina a 
publicação dos pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão, para atender essa 
necessidade, o Portal Ambiental recebe os dados do sistema SGA (Sistema gestão Ambiental), 
disponibilizando-os, de forma organizada, para serem acessados através do site do ente com a simples 
adição de um link. 

O sistema deve permitir: 
• Fazer consultas de Licenças emitidas por empreendedor, permitindo filtrar por CNPJ, CPF ou 

pelo nome dos protocolantes do processo; 
• Fazer consulta e impressão de licenças por tipo de documentos, (Atestado, Autorização, 

Licença Prévia; 
• Fazer consulta e impressão de licença de Instalação, Licença Operação); 
• As consultas devem oferecer a opção de cópia da licença emitida, podendo ser impressa. 

 
12.26. Módulo de Controle Interno: 

           O módulo de Controle Interno deverá permitir e gerenciar as informações referentes aos 
procedimentos de auditoria realizados pelo setor de controle interno da prefeitura, tais como 
gerenciamento do cronograma de ações, listagens de verificação, arquivamento das ações de auditoria 
realizadas, bem como da documentação gerada para a mesma. Conta com opção para arquivamento e 
gerenciamento das denúncias realizadas através do site do Tribunal de Contas do Estado. 

 
12.27. Módulo de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural: 

         Este aplicativo deverá facilitar e agilizar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de produtores 
rurais. Deve fazer a comunicação com o site da Sefaz, utilizando certificado digital do produtor. 
 Hospedado na nuvem, deverá permitir que o produtor acesse de qualquer computador, celular 
ou tablet sem necessidade de instalação, deve permitir o produtor emitir ou consultar suas notas já 
emitidas, gerando automaticamente as notas emitidas para lançamento contábil. 
 O módulo deve ativar o produtor somente depois da primeira NFP-e emitida. 

 
12.28. Módulo de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: 

             A NFS-e deverá ser acessada através do site do município na Internet, gerada e armazenada 
eletronicamente, onde os prestadores de serviços poderão efetuar a emissão das Notas Fiscais de 
Serviços, possibilitando o sincronismo de informações entre contribuintes e município. Viabilizando 
desta forma o melhor controle fiscal e de arrecadação do ISS. 
 Deve possibilitar: 

• Emissão das NFS-e referentes aos serviços prestados diretamente no portal da NFS-e, sem a 
necessidade de instalação de aplicativos pelo contribuinte; 

• A integração das NFS-e emitidas por sistemas informatizados próprios utilizando o acesso a 
Web Services disponíveis no site no município; 

• Que o contribuinte possa requisitar acesso a emissão de notas pelo portal da NFS-e; 

• Cadastro de usuários através de senha de segurança; 

• Consultar Situação do Recibo Provisório de Serviços - RPS 

• Consultar a Autenticidade da NFS-e; 

• Consultar prestadores de serviços autorizados a emissão de NFS-e; 

• Efetuar denúncia Fiscal em caso de RPS não convertido em NFS-e; 

• Efetuar o download de XML da NFS-e; 
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• Envio de e-mail da NFS-e; 

• Relatórios de NFS-e emitidas. 
 

12.29. Módulo BI: 
      O Módulo BI deverá oferecer relatórios e gráficos gerenciais para a administração de diversas 
áreas, como: 

• Receitas Correntes e de Capital; 

• Disponibilidade Financeira por Recurso Vinculado; 

• Projeções financeiras estimadas mensal e anual; 

• Despesas por recurso vinculado e por fornecedor; 

• Percentuais de gastos com educação, saúde e pessoal segundo a LRF. 

• Saldo de bancos; 

• Dados da folha de pagamento com opção de mensal e por período; 

• Comparativo entre receita e despesa por recurso vinculado; 

• Deve possibilitar configurar os acessos conforme a necessidade do usuário. 
 
12.30. Módulo Backup Local e em Nuvem (cloud): 

     O serviço de backup deve ser administrado por órgão responsável da Prefeitura.    Serviço de 
backup de todos os dados dos sistemas implantados, onde as cópias de segurança devem ser 
armazenadas em pelo menos, dois locais destintos, um num servidor local e outro num data center 
externo (nuvem- cloud).    Os serviços devem gerar um check list do backup efetuado a fim de permitir 
que o responsável acompanhe o serviço para que possa relatar eventuais situações em que o serviço 
não tenha sido efetuado.     Os serviços também devem oferecer uma ferramenta que permita informar 
dia a dia o resultado do backup, para que possa ser acompanhado e comunicar eventuais 
anormalidades para os responsáveis, mandando e-mail (pré-definidos) automaticamente, para que 
possam ser tomadas as devidas providências. 
 
              12.31. Módulo de Arrecadação: 
        Módulo de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxas 

• Possibilitar a geração do cálculo geral ou individual de economias; 

• Geração da dívida ativa e encerramento do exercício; 

• Manutenções de tabelas diversas utilizadas no cadastramento das economias, que permitem 
distinguir as características de cada economia, realizando assim um cálculo do imposto 
correto, condizente com a realidade e característica da economia; 

• Consultas e emissão de relatórios gerenciais abrangendo todas as informações contidas nos 
cadastros. Ex. Dados de dívida do exercício, dívida ativa, contribuintes, quadras, imóveis 
prediais e territoriais, depreciações, isenções, notificações de débitos; entre outros; 

• Emissões de carnês de imposto do exercício com a possibilidade ou não de baixa automática 
dos dados do pagamento; e carnês da dívida ativa com baixa automática e opção de emissão 
parcelada. 

 
       Módulo de Contribuição de Melhoria 

• Possibilitar a geração do cálculo de parcelas por quadras, ou por economia, baseados em dados 
referentes a economia cadastrados no módulo de IPTU, e dados do edital quanto a 
percentagem de contribuinte/prefeitura, valor do m2, valor Ufir; 

• Possibilitar também a inclusão individual de parcelas referentes aos editais de melhorias, para 
débitos de parcelas de editais que já estão em andamento, ou para clientes que não utilizam o 
módulo de IPTU atualizado; 
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• Consultas e emissão de relatórios referentes as informações contidas nos cadastros; emissão 
de carnês e controle da dívida gerada pelos editais de melhorias; 
 

      Módulo de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
• Possibilitar a geração do cálculo geral ou individual de Taxas de Vistoria (Alvarás), Issqn Fixo. 

Permite a inclusão de valores para a cobrança e emissão de carnês de Issqn Variável. 
• Manutenções de tabelas diversas utilizadas no cadastramento de estabelecimentos 

comerciais, industriais ou autônomos, que permitem um cálculo próprio adequado as suas 
características. 

• Cadastro composto de informações referentes a composição da diretoria e presidência; 
também de escritórios contábeis responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e industriais, 
que podem ser utilizados como banco de dados de informações estatísticas para consultas. 

• Consultas e emissão de relatórios gerenciais abrangendo todas as informações contidas nos 
cadastros. Ex. Relatórios de contribuintes por atividade e natureza; dívida do exercício e ativa; 
contribuintes; fiscalizações; notificações de autoinfração; notificações de débitos; autorizações 
de talões; entre outros; 

 
       Módulo de Eventuais/ Ambulantes 

• Facilitar o controle e a cobrança de vendedores ambulantes e eventuais; 

• Funcionamento semelhante ao módulo ISSQN, tendo como principal diferença o 
cadastramento dos períodos de atividade, e o cálculo somente das Taxas de Vistoria e de Alvará 
de Saúde; 

• Controle das eventuais notificações dos fiscais; 
 
        Módulo de Controle de Dívidas Diversas 

• Possibilitar lançamento de dívidas diversas não tributárias referentes a serviços diversos 
prestados pela Prefeitura, já vencidas ou não; como por exemplo Horas Máquina, Troca-troca, 
Taxas de Telefone, entre outros. Possibilitando um controle de serviços realizados; valores 
recebidos e a receber; 

• Consultas e emissão de relatórios referentes as informações contidas nos cadastros, referentes 
as dívidas dos contribuintes; emissão de carnês para pagamentos, bem como parcelamentos 
das dívidas; 

 
        Módulo de Financiamentos 

• Possibilitar a geração (geral ou individual) do cálculo de contratos de financiamento 
(habitacionais, crédito educativo, etc.) entre Prefeitura e Contribuinte, baseados e corrigidos 
em um percentual definido; 

• Consultas e emissão de relatórios referentes as informações contidas nos cadastros das contas 
dos contribuintes, referentes as dívidas geradas; emissão de carnês para pagamentos das 
contas com baixa automática ou não; 

 
        Módulo de ITBI 

• Permitir o cálculo do imposto baseado no tipo de transmissão e nos valores venais do imóvel, 
gerando uma guia de ITBI, pagável tanto no caixa da prefeitura, quanto em banco, caso tenha 
sido firmado convênio para tal fim; 

• Os cálculos devem ser feitos baseados em valores venais dos imóveis cadastrados no módulo 
do IPTU, ou em valores informados manualmente, no caso de imóveis rurais, por exemplo; 

• As guias não pagas são canceladas automaticamente se não pagas após um período 
predeterminado; 
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        Módulo de Parcelamento 

• Facilitar a tarefa de negociação de dívidas ativas, sempre dentro dos parâmetros definidos em 
lei municipal; 

• Cadastro de lei de parcelamento e lei de remissão de parcelamento; 

• Emissão do termo de confissão de débito a ser assinado pelo contribuinte, sendo o texto 
configurável, se adaptando dessa forma às práticas de cada prefeitura; 

• Em caso de cancelamento de parcelamento as dívidas originais são automaticamente 
“reabertas” obedecendo as configurações previamente cadastradas; 

 
      Módulo de Controle de Água 

• Possibilitar a geração (geral ou individual) do cálculo mensal da conta de águas baseadas no 
consumo medidos nos hidrômetros ou valores de taxas mínimas atribuídas pela Prefeitura para 
todas as contas cadastradas; 

• Consultas e emissão de relatórios referentes as informações contidas nos cadastros das contas 
dos contribuintes, referentes as dívidas geradas; emissão de carnês para pagamentos das 
contas com baixa automática ou não; 

 
 
        Módulo de Coletor de Água 

• Emitir as faturas no momento da leitura, evitando o deslocamento do contribuinte até a 
prefeitura caso ela possua convênio bancário para recebimento dessas contas; 

• Informar, via arquivo de retorno, da impossibilidade de impressão da conta; 

• Informar ocorrências, como falta de acesso ao hidrômetro, hidrômetro estragado ou virado; 

• Permitir ajustar a rota de coleta; 

• Permitir coletar leituras sem seguir a rota (coleta aleatória); 

• Consultar informações detalhadas do usuário, inclusive com últimos consumos e média; 
 
 
        Módulo de Automação da Cobrança Tributária: 
        Informatização dos procedimentos de cobranças tributárias junto a estabelecimentos 
bancários, através de convênios firmados pela Prefeitura, fazendo uso do código de barras, tanto pelo 
padrão Febraban para convênios locais, quanto para convênios que utilizem o formato de compensação 
nacional, adequando o layout de acordo com o convênio do banco em questão. Além das emissões, 
também deverá ser automatizado o processo do retorno destes movimentos bancários, via internet, 
assim como o lançamento das informações no sistema tributária e contábil da prefeitura. 
 
 
          Módulo de Solicitação de Alvará pela Web 
          Permitir fazer a solicitação de Alvará de Localização através do Portal do Contribuinte, deverá 
possibilitará o contribuinte de efetuar o cadastro do ISS, anexando os documentos necessários, sem a 
necessidade de comparecer a Prefeitura, todo o processo de solicitação de renovação ou de um novo 
alvará deverá ser configurável, sendo que quando aprovado em uma fase a solicitação avançará para a 
próxima fase. Deverá ser possível efetuar a geração das taxas para o contribuinte, e em cada etapa o 
contribuinte poder acessar e averiguar o andamento e o status do processo. Após a conclusão de todas 
as fazes o Alvará deverá ser cadastrado automaticamente no sistema tributário, ficando disponível para 
a emissão. 
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               12.32. Módulo Chatbot: 
        Deverá manter uma conversa com um usuário por meio de aplicativos de mensagens 
(WhatsApp) com uso de uma interface conversacional para interagir com o sistema de Gestão da 
Prefeitura. 
        Deverá estar disponível pelo aplicativo do WhatsApp para o contribuinte 24 horas por dia, 7 
dias por semana, para o Contribuinte fazer consultas por CPF/CNPJ ou por Imóvel: 
        O sistema deverá: 

• Consultar dívidas; 

• Pagar dívidas; 

• Emitir Certidão Negativa de Débitos; 

• Emitir Certidão Negativa de Ônus Municipais; 

• Impressão do Cadastro do Imóvel; 

• Emitir Certidão Negativa de IPTU; 

• Emitir Certidão de Lançamento; 

• Emitir Certidão de Numeração; 

• Emitir Certidão de Valor Venal; 

• Falar com Atendente; 
 

12.33. Módulo de Geração de Protestos: 
       O sistema de Tributos deve ser integrado com a “CRA - Central de Remessa de Arquivos”, que 
é responsável pelo processamento de arquivos e encaminhamento de informações para os 
Tabelionatos de Protestos. 
        Deve conter a opção de Geração de Remessa de Protesto, em formato xlsx(Excel), contendo as 
CDAs desejadas, e para cada CDA da remessa deverá ser gerada uma Guia de Arrecadação. 
        Quando encaminhada para protesto as dívidas devem ficar indisponíveis para pagamento, 
cancelamento e/ou parcelamento. 
         Deve permitir o processamento de arquivos de retornos baixados do Sistema CRA. E ajustar a 
situação da dívida e da CDA conforme o resultado do apontamento do Tabelionato. 

 
12.34. Módulo Portal de Recebimentos Online Via PIX e Boletos: 

          O portal de recebimento deve ser uma plataforma online, deve permitir e disponibilizar ao 
contribuinte as formas de pagamento de pix ou boleto.     

Deve ser disponibilizado no site do município através de uma inserção de um link / acesso, 
onde o contribuinte será direcionado automaticamente para página inicial do portal.         

Deve permitir o acesso individual do contribuinte a sua conta, através de processo de login e 
senha. 

Deve conter um meio de segurança eletrônica alternativo que deve autenticar que é o 
contribuinte em pessoa que está fazendo o acesso, com a finalidade de impedir que softwares 
automatizados executem ações que degradam a qualidade do serviço do sistema. 

Deve permitir ao contribuinte consultar e pagar todas as dívidas, vencidas e a vencer, 
constantes em seu nome / CPF com o município.       

Deve permitir a sincronização automática com o sistema de gestão de tributos interno do 
município, efetuando a baixa simultânea das suas dívidas após a aprovação do pagamento, 
independente da forma de pagamento escolhida pelo contribuinte, sendo ela, pix ou boleto.      

 Deve permitir a importação de todos os contribuintes do município para facilitar o cadastro de 
acesso ao portal.     

Deve permitir o pagamento de todas as dívidas numa operação única.        
Deve permitir a emissão do recibo de pagamento para confirmar a efetivação da transação.     
Deve permitir a consulta de todas as transações efetuadas no portal.      



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 

 

36 

Deve permitir a emissão da relação das dívidas do contribuinte.        
Deve permitir dispor um espaço para um “fale conosco” para agilizar o contato com o suporte 

da prefeitura e o contribuinte. 
  
 
 

Barra Funda/RS, 14 de novembro de 2022 
 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:        Contato: 

Endereço: 

Cidade:      Estado:    CEP: 

Fone:        E-mail: 

Dados Bancários: 

LOTE ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, COM 
INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMAS 
INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, INSTALADOS NO SERVIDOR DA PREFEITURA COM UTILIZAÇÃO DE REDE 
NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA O PODER EXECUTIVO, PODER LEGISLATIVO E RPPS DO MUNICÍPIO DE BARRA 
FUNDA/RS. 

Item Módulos Para Uso do 
Município 

Implantação 
(R$) 

Conversão/ 
Migração (R$) 

Treinamento 
(R$) 

Valor 
Mensal (R$) 

Valor  12 
meses (R$) 

       

       

       

       

       

       
 

VALOR TOTAL DE IMPLANTAÇÃO R$  

VALOR TOTAL DE CONVERSÃO\MIGRAÇÃO R$  

VALOR TOTAL DE TREINAMENTO   R$  

VALOR TOTAL MENSAL R$  

VALOR TOTAL PARA 12 MESES R$ 

HORA TRABALHADA NO MUNICÍPIO (VALOR DA HORA) R$  

HORA TRABALHADA POR CONEXÃO REMOTA (VALOR DA HORA) R$  

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002 

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que nos comprometemos pelo sigilo e segurança dos dados do 
Município Barra Funda.  

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que que a empresa possui estrutura técnica para a execução dos 
serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, 
atualização tecnológica e suporte. 

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os custos e despesas 
necessários a total execução do objeto ora licitado, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
de administração, equipamentos, acessórios, serviços, encargos sociais e trabalhistas, lucro, profissionais, despesas 
de hospedagem, alimentação, deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto de Edital do Pregão acima indicado e seus anexos. 

Local e Data 
 

 
 

Assinatura do Representante Legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO 
ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ........................................... (nome da 
licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente todos os requisitos 
e exigências de habilitação da licitação Município de Barra Funda/RS, Pregão Presencial nº 
028/2022.  
  Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de participar em 
licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada 
inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
 

.................................., ............ DE ............................ DE 2022. 
 
 
 
 
 

         _____________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue junto ao Credenciamento 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 
 
 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, 
portador(a) da cédula de identidade nº ___________________ e do CPF nº ________________, Cargo 
______________________a participar da licitação instaurada pelo Município de Barra Funda, na 
modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 028/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
____________________________________________________, CNPJ nº 
__________________________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais 
atos inerentes ao certame. 
 
 
 

Local e data. 
 

 
 
 __________________________________ 
 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
                (Firma reconhecida) 
  
 
Obs.:  Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 127/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022 
 

ANEXO V 
 

MODELO  
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 
_______________________________________________ (nome da licitante), CNPJ nº 
________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas 
menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal. 
 
 
 
 

Barra Funda, ______ de __________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 
 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA EMPRESAS BENEFICIÁRIAS 
DA LC 123/06 

 
 

(Razão Social da licitante) _________________________________, por meio de seu Responsável 
Legal, e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que: 
a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos 
incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e seus alterações; 
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, parágrafo 4º, 
incisos I a X, da mesma lei. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

______________________, em ______ de _________________de 2022. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura do 

contador ou técnico contábil da empresa. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do responsável legal da empresa. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BARRA FUNDA E A 
EMPRESA...................., CUJO OBJETO É A contratação de empresa 
especializada para fornecimento de licença de uso, com instalação, 
conversão de dados, manutenção, treinamento e suporte técnico para 
Sistemas Informatizados de Gestão Pública, instalados no servidor da 
Prefeitura com utilização de rede nas estações de trabalho para o Poder 
Executivo, Poder Legislativo e RPPS do município de Barra Funda/RS. 
 

 O MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrição no CNPJ 
nº 94.704.004/0001-02, representado pelo seu Prefeito Municipal MARCOS ANDRÉ PIAIA, brasileiro, 
residente e domiciliado na RS 569, Km 29,6 nº 1260, em Barra Funda/RS, inscrição no CPF nº 
............................., doravante denominado de CONTRATANTE, e a Empresa  ................................. 
inscrição no CNPJ nº ................., sita na ..................................., em .................../.........., neste ato 
representada por ............................,  adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato nos termos da Licitação modalidade Pregão Presencial 028/2022 e dos 
dispositivos instituídos pela Lei Federal n.º 10.520/02 e Lei Federal n.º 8.666/93 e demais disposições 
legais pertinentes às quais se sujeitam, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1. Constitui objeto do presente Termo a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
licença de uso, com instalação, conversão de dados, manutenção, treinamento e suporte técnico 
para Sistemas Informatizados de Gestão Pública, instalados no servidor da Prefeitura com utilização 
de rede nas estações de trabalho para o Poder Executivo, Poder Legislativo e RPPS do município de 
Barra Funda/RS, sendo: 

  Valor em R$* 

Item Módulos  Implantação  Conversão 
de dados / 
Migração 
de dados  

Treinamento 
(até 4 
horas) 

Locação 
Mensal 

01 Módulo de Compras e Licitações      

02 Módulo Empenho Digital     

03 Módulo Geração LicitaCon TCE      

04 Módulo de Exportação de Dados das Licitações 
para o Site do Município  

    

05 Módulo Geração de Dados para entidades públicas 
externas (Siconfi, SIE, Siops, MSC, SIAPC-PAD)  

    

06 Módulo Geração de Convênios INC      

07 Módulo de Contabilidade     

08 Módulo de Tesouraria      

09 Módulo Análise das Metas Fiscais      
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10 Módulo de Folha Pagamento      

11 Módulo Contracheque na Página do Município      

12 Módulo e-Social      

13 Módulo de Recursos Humanos      

14 Módulo de Fundo de Aposentadoria e Pensão      

15 Módulo de Transparência      

16 Módulo de Portal do Contribuinte      

17 Módulo de Controle Patrimonial      

18 Módulo de Controle Frotas      

19 Módulo de Controle estoque Almoxarifado     

20 Módulo de Controle de Escolas      

21 Módulo de Controle de Posto de Saúde      

22 Módulo de Saúde Móvel (Tablet)      

23 Módulo de CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social  

    

24 Módulo de Meio Ambiente      

25 Módulo de Portal Ambiental      

26 Módulo de Controle Interno      

27 Módulo Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural      

28 Módulo Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e      

29 Módulo BI      

30 Módulo Backup Local e em Nuvem (Cloud)      

31 Módulo de Arrecadação      

32 Módulo Chatbot  - Arrecadação pelo whatsapp      

33 Módulo Geração de Protestos      

34 Módulo Portal de Recebimento Oline Via Pix e 
Boleto  

    

 Hora Técnica in loco    

 Hora Técnica atendimento Remoto   

VALOR TOTAL DE IMPLANTAÇÃO R$ 

VALOR TOTAL DE CONVERSÃO\MIGRAÇÃO DE DADOS  R$  

VALOR TOTAL DE TREINAMENTO R$ 

VALOR TOTAL MENSAL R$  

VALOR TOTAL PARA 12 MESES R$  
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HORA TRABALHADA NO MUNICÍPIO (VALOR DA HORA) R$  

HORA TRABALHADA POR CONEXÃO REMOTA (VALOR DA HORA) R$  

 
2. Os Sistemas deverão garantir a integridade dos dados. 
3. Os menus do Sistema devem ser personalizáveis por usuário ou grupo de usuários. 
4. Deverá existir a integração entre os diversos sistemas, permitindo que os diversos setores da 
Administração possam trabalhar de forma conjunta. 
5. Os Sistemas deverão ser instalados em servidor rodando sistema operacional de livre distribuição, e 
deve estar acessível aos usuários em qualquer equipamento da Rede ou Internet, sem a necessidade 
de instalação, nesses equipamentos, de nenhum componente adicional do Sistema. O Sistema 
proposto deverá atender a todos os módulos exigidos no Objeto deste edital, com acompanhamento 
permanente que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e 
suporte técnico para este sistema quando solicitado. Não serão aceitas propostas parciais ou sistema 
que não atenda a todas as áreas constantes do Objeto, nem consorcio de empresas. 
6. Integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais, a 
proposta de preço da CONTRATADA e o Pregão Presencial nº 028/2022 e seus Anexos. 
Parágrafo único - a presente contratação não gera qualquer vínculo empregatício da CONTRANTE 
perante a CONTRATADA e seus subordinados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
1. O aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos sistemas em uso são de 
responsabilidade da empresa proponente.   
2. A CONTRATADA deve iniciar os serviços mediante a solicitação formal da Secretaria Municipal de 
Administração deste município no prazo máximo de vinte e quatro horas após a solicitação. 
3. Os trabalhos serão realizados, sob total responsabilidade da CONTRATADA.  
3. A execução dos serviços dar-se-á dentro das condições contidas no processo licitatório e neste 
Contrato, condicionando a fiscalização e acompanhamento a ser exercido pelo CONTRATANTE, sendo 
a CONTRATADA integralmente responsável por imperfeições que forem constatadas, não sendo a 
vistoria e fiscalização motivo para diminuição de sua responsabilidade por irregularidades verificadas 
ao final. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DOS SISTEMAS 
DA MANUTENÇÃO 
1. Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter os sistemas de acordo com as 
características do Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 028/2022, devendo: 
a. Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento 
dos mesmos; 
b. Fazer alterações de sistemas em função de mudanças legais nos casos da moeda, alteração de 
legislação federal e estadual, desde que tais mudanças não influam na estrutura básica dos sistemas.  
DA ALTERAÇÃO 
2. A prestação de serviços, não cobertas pela manutenção, será cobrada conforme proposta 
apresentada pela vencedora, entendendo-se: 
a. Mudanças nos programas descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 028/2022 para atender 
às necessidades específicas do CONTRATANTE. 
b. Elaboração de novos programas solicitados pelo CONTRATANTE. 
c. Alterações dos sistemas em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em 
modificações da estrutura básica dos sistemas. 
d. Substituição dos sistemas por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico e/ou 
operacional. 
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e. Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de 
energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backups adequados para satisfazer as 
necessidades de segurança. 
f. Treinamento de pessoal da CONTRATANTE na operação ou utilização do sistema em função de 
substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc. 
g. Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a 
implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, 
Instituição Bancária, Tribunal de Contas, alteração de fórmulas de cálculo, desenvolver novos relatórios 
e documentos, que não estejam nos sistemas contratados e sejam específicos da Contratante, entre 
outros. 
Parágrafo primeiro - As solicitações de manutenções ou alterações nos programas, serão enviadas pela 
CONTRATANTE, através de pessoa ou área responsável, à CONTRATADA, em seu domicílio por correio 
eletrônico, acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado. 
Após a execução do serviço, a CONTRATADA repassará o programa 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. 
Parágrafo segundo - Este atendimento poderá ser realizado por telefone, internet através de serviços 
de suporte remoto, ou no ambiente da CONTRATADA, sempre que as alternativas anteriores não 
resultarem em solução satisfatória. 
Parágrafo terceiro - O suporte por telefone ou remoto deverão ser atendidos imediatamente quando 
feito por servidor que possuam habilitação para a operação do sistema, do equipamento, do sistema 
operacional e utilitários. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
1. O Setor de Contratos convocará regularmente a licitante vencedora para assinar o termo de 
Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital. 
3. O prazo de prestação dos serviços contratados é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração e com a anuência da 
CONTRATADA, até atingir 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93. 
4. No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, poderá ser concedido, 
mediante pedido formal da empresa contratada e interesse da Administração, reajuste ao preço 
proposto, medido no período tendo como indexador a variação do IGPM (FGV) e ou do IPCA, cabendo 
ao contratante a decisão de qual índice utilizar, baseando-se no princípio da economicidade e do 
interesse público, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos 
extraordinários (área econômica extraordinária e extracontratual), nos termos do artigo 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei nº 8.666-93.  
5. O presente Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a. Executar fielmente o objeto do presente contrato; 
b. Indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 
c. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes 
sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
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e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as 
decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos; 
d. Apresentar, cópia das guias de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários, sempre 
que solicitado pelo CONTRATANTE;   
e. A atuação da comissão fiscalizadora do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e 
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados; 
f. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho; 
g. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, 
quando da execução dos serviços; 
h. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e de terceiros, causados por 
seus funcionários em virtude da execução dos serviços; 
i. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício 
com o CONTRATANTE; 
j. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros, em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
k. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 
 
2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 
b. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo realizados na 
forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, 
quando for o caso; 
c. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA– DA LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS 
1. A CONTRATADA concede à CONTRATANTE o direito de uso de uma licença dos Sistemas, objeto deste 
contrato, instalada no servidor e em computadores conectados em rede, de acordo com a quantidade 
de acessos simultâneos solicitada. 
2. É vedada a cópia dos sistemas, exceto para fazer backup. Os sistemas estão protegidos pela lei nº. 
9.609/98, que prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e pela Lei nº. 9.610/98, 
cuja indenização pode chegar ao valor de 3.000 (três mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente. 
3. É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) software(s) contratado a 
outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação ou a decomposição do(s) 
referido(s) sistema(s). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
1. A CONTRATADA estará sujeita à fiscalização que poderá ser efetuada pela Administração em 
qualquer tempo 
2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser 
invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos. 
3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será  realizada  através  de  correspondência oficial. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
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1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela Locação e licença de uso dos sistemas o valor mensal 
de R$ .................................., totalizando R$...................... por 12 (doze) meses, assim especificados: 
§1º O pagamento será efetuado sempre até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização 
dos serviços, mediante a apresentação de fatura correspondente, com observância do estipulado pelo 
art. 5º da Lei 8.666/93 e autorização da secretaria responsável.  
§2º O pagamento será em moeda corrente nacional, em favor da CONTRATADA através de crédito em 
conta bancária, em nome da CONTRATADA, nas agências bancárias e havendo despesas bancárias, 
estas correrão por conta do favorecido. 
§3º A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do nº do Processo, do Pregão e do Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento.  
§4º A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 
comerciais ou indenizações, não transfere ao CONTRATANTE, a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
§5º A razão social e o CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  

............................................................... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 
a. A recusa pelo fornecedor em executar os serviços adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta; 
b. O atraso que exceder ao prazo fixado para o início da execução, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
total que lhe foi adjudicado; 
c. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação; 
d. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 

a) comportamento inidôneo; 
b) cometimento de fraude fiscal; 
c) fraudar a execução do contrato; 
d) falhar na execução do contrato. 

2. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o CONTRATANTE considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de 
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 
8.666/93. 
3. As penalidades serão registradas no cadastro do CONTRATADA, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
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1. Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a CONTRATADA, mas 
sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço nos prazos estipulados; 
d. O atraso injustificado no início do serviço; 
e. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
f. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 
g. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
h. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei nº 
8.666/1993; 
i. A decretação de falência; 
j. A dissolução da sociedade; 
k. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
l. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 
m. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 
n. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
o. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 
p.  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
q. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, poderá ser determinada 
unilateralmente pelo CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 
§2º A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 80 da Lei nº 
8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de cláusulas 
contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 
§3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 
CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já 
executados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EMBASAMENTO LEGAL 
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1. O presente contrato está embasado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2022, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 028/2022 e de acordo com as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir os casos omissos ao presente 
contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, 
que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
    
                                      
   BARRA FUNDA  – RS, em.......de...............de..... 
 
 
 
MARCOS ANDRE PIAIA                                                                               Empresa.............. 
Contratante Contratada 
 
Testemunhas Instrumentais:..................................... ...................................... 
 
 
 
 


