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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO
Edital de Pregão Presencial  nº 001
Processo de Licitação n° 004/2015 
 
 

Edital de Pregão para contratação de empresa especializada do ramo de 
Tecnologia da Informação para a instalação, implantação e manutenção de 
sistema de gestão pública municipal.

 
 
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO N
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
para conhecimento dos interessados, que às 
do ano de 2015, na sala de licitações localizada na 
489, se reunirão o a pregoeiro (a) e a equipe
008/2015, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 
objetivando a contratação supram
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17
Federal nº 8.666-93. 
 
1. DO OBJETO: 

 
Constitui objeto da presente licitação a 
manutenção mensal de um 
para implantação e execução em ambiente Windows, 
usuários, operando com Banco de Dados Relacional, incluindo instalação, 
implantação, conversão, tes
manutenção mensal que garantam as alt
no sistema, atendimento e suporte técnico para este sistema quando s
pela Entidade, tudo de acordo com este Edital e seus Anexos.
 
1.1. Sistemas de Informática para Gestão Pública:

1.1.1. Desktop 
1.1.1.1. Contabilidade 
1.1.1.2. Orçamento Público 
1.1.1.3. SIAPC – PAD ao TCE/RS;
1.1.1.4. Atendimento a Lei de 
1.1.1.5. Folha de Pagamento;
1.1.1.6. Patrimônio integrado a Contabilidade;
1.1.1.7. Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento;
1.1.1.8. Tesouraria; 
1.1.1.9. Integração Contábil
1.1.1.10. Integração contábil PP X 

1.1.2. E-Governo 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO
Edital de Pregão Presencial  nº 001/2015 
Processo de Licitação n° 004/2015 - Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Edital de Pregão para contratação de empresa especializada do ramo de 
da Informação para a instalação, implantação e manutenção de 

sistema de gestão pública municipal. 

ESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas, do dia 07 mês de 

na sala de licitações localizada na Avenida David José Martins, n° 
nirão o a pregoeiro (a) e a equipe de apoio, designado pela Portaria nº 

de receber propostas e documentos de habilitação, 
objetivando a contratação supramencionada, processando-se essa licitação nos 

20, de 17-07-2002, com aplicação subsidiária da Lei 

Constitui objeto da presente licitação a locação da cessão de licença de uso  com 
de um Sistema de Informática para a Gestão Pública, 

para implantação e execução em ambiente Windows, para no mínimo 2
usuários, operando com Banco de Dados Relacional, incluindo instalação, 
implantação, conversão, testes, customização, treinamento e serviços de 
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas 
no sistema, atendimento e suporte técnico para este sistema quando s

, tudo de acordo com este Edital e seus Anexos. 

Sistemas de Informática para Gestão Pública: 

Contabilidade – CP  
amento Público – LOA; 

PAD ao TCE/RS; 
Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Folha de Pagamento; 

integrado a Contabilidade; 
Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento; 

 
Contábil GP X CP; 

Integração contábil PP X CP. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - RS 

Menor Preço Global 

Edital de Pregão para contratação de empresa especializada do ramo de 
da Informação para a instalação, implantação e manutenção de 

OROESTE 
torna público, 
mês de abril 

Avenida David José Martins, n° 
de apoio, designado pela Portaria nº 

de receber propostas e documentos de habilitação, 
se essa licitação nos 

o subsidiária da Lei 

locação da cessão de licença de uso  com 
Sistema de Informática para a Gestão Pública, 

para no mínimo 20 (vinte) 
usuários, operando com Banco de Dados Relacional, incluindo instalação, 

e serviços de 
erações legais, corretivas e evolutivas 

no sistema, atendimento e suporte técnico para este sistema quando solicitado 
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1.1.2.1. Lei de Transparência 
 

AMBIENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DISPONIVEL
O ambiente de Tecnologia de Informação desta Entidade possui 1 servidor, 
sendo o servidor de aplicações e dados dotado de Sistema Operacional 
Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 bits. Para acesso aos sistemas, 
possui 4 computadores conectados em rede, com sistema operacional 
Windows Seven e Windows XP.
  
Todos os equipamentos, de onde o sistema é acessado, estão interligados ao
servidor através de fibra óptica, cobre e wi
 
A solução a ser contratada deverá oferecer integral aderência a este ambiente 
já disponível. Para implementar o Sistema de Informática para a Gestão 
Pública ora licitado, não se considera a hipótese de descontinuar 
investimentos já realizados ou de realizar novos investimentos na 
infraestrutura de Tecnologia da Informação existente.
 
Visita Técnica 
 
A licitante deverá realizar visita técnica no local onde serão realizados os    
serviços, até 03 (três) dias úteis antes da abertura do
deverá tomar conhecimento das condições para executar o serviço. A visita 
será acompanhada por servidor designado pela Entidade, mediante 
agendamento através do telefone (55) 3331. 7900. Não será aceita visita sem 
agendamento prévio de pelo menos um dia. Após a visita técnica, será 
expedido o respectivo atestado a empresa visitante, sendo que o mesmo 
deve ser incluído no envelope nº 1 
visita implicará na desclassificação da licitante. À empresa
caberá qualquer alegação de desconhecimento do ambiente computacional e 
das rotinas operacionais desta Entidade.
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
2.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este 

Edital na data, no horário e no endereço indicados no preâmbulo
 
2.2. A simples participação neste Pregão implica aceitação de todos os seus 

termos, condições, normas, especificações e detalhes.
 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta de preços sujeitará a licitante às sanções previstas na Legislação. 

 
2.4. Somente poderão participar desta licitação:

 
2.4.1. Empresas especializadas no ramo que satisfaçam as condições deste 

edital e seus anexos;
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Lei de Transparência – LC 131/2009 – WEB 

AMBIENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DISPONIVEL 
O ambiente de Tecnologia de Informação desta Entidade possui 1 servidor, 
sendo o servidor de aplicações e dados dotado de Sistema Operacional 

rver 2008 R2 Enterprise 64 bits. Para acesso aos sistemas, 
possui 4 computadores conectados em rede, com sistema operacional 
Windows Seven e Windows XP. 

Todos os equipamentos, de onde o sistema é acessado, estão interligados ao
óptica, cobre e wi-fi.  

A solução a ser contratada deverá oferecer integral aderência a este ambiente 
Para implementar o Sistema de Informática para a Gestão 

Pública ora licitado, não se considera a hipótese de descontinuar 
realizados ou de realizar novos investimentos na 

infraestrutura de Tecnologia da Informação existente. 

A licitante deverá realizar visita técnica no local onde serão realizados os    
serviços, até 03 (três) dias úteis antes da abertura do certame. A licitante 
deverá tomar conhecimento das condições para executar o serviço. A visita 
será acompanhada por servidor designado pela Entidade, mediante 
agendamento através do telefone (55) 3331. 7900. Não será aceita visita sem 

e pelo menos um dia. Após a visita técnica, será 
expedido o respectivo atestado a empresa visitante, sendo que o mesmo 
deve ser incluído no envelope nº 1 – Proposta. A não inclusão do atestado de 
visita implicará na desclassificação da licitante. À empresa contratada não 
caberá qualquer alegação de desconhecimento do ambiente computacional e 
das rotinas operacionais desta Entidade. 

RTICIPAÇÃO 

A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este 
horário e no endereço indicados no preâmbulo. 

A simples participação neste Pregão implica aceitação de todos os seus 
rmas, especificações e detalhes. 

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
preços sujeitará a licitante às sanções previstas na Legislação. 

Somente poderão participar desta licitação: 

Empresas especializadas no ramo que satisfaçam as condições deste 
anexos;   
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O ambiente de Tecnologia de Informação desta Entidade possui 1 servidor, 
sendo o servidor de aplicações e dados dotado de Sistema Operacional 

rver 2008 R2 Enterprise 64 bits. Para acesso aos sistemas, 
possui 4 computadores conectados em rede, com sistema operacional 

Todos os equipamentos, de onde o sistema é acessado, estão interligados ao 

A solução a ser contratada deverá oferecer integral aderência a este ambiente 
Para implementar o Sistema de Informática para a Gestão 

Pública ora licitado, não se considera a hipótese de descontinuar 
realizados ou de realizar novos investimentos na 

A licitante deverá realizar visita técnica no local onde serão realizados os    
certame. A licitante 

deverá tomar conhecimento das condições para executar o serviço. A visita 
será acompanhada por servidor designado pela Entidade, mediante 
agendamento através do telefone (55) 3331. 7900. Não será aceita visita sem 

e pelo menos um dia. Após a visita técnica, será 
expedido o respectivo atestado a empresa visitante, sendo que o mesmo 

Proposta. A não inclusão do atestado de 
contratada não 

caberá qualquer alegação de desconhecimento do ambiente computacional e 

A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este 

A simples participação neste Pregão implica aceitação de todos os seus 

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
preços sujeitará a licitante às sanções previstas na Legislação.  

Empresas especializadas no ramo que satisfaçam as condições deste 
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2.4.2. Empresas que possuam o conjunto completo dos prod
objeto desta licitação e atendam as demais características do presente 
Edital e Anexos. O sistema deverá atender
Complementar 131 –
7.185, de 27/05/2010 e a Portaria MF 548 de 22/11/2010, possibilitando a 
divulgação das informações 
site, sem qualquer processo de digitação e/ou exportação

 
2.4.3. Empresas que atendam aos requisitos mínimos 

Anexos I e II, integrações
as exigências deste Edital e Anexos deverão
estar contidas no sistema no momento da entrega das propostas.

 
2.5. Não poderão participar desta lic

 
2.5.1. Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com 

o objeto desta licitação;
2.5.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.5.3. Empresa ou sociedade estrangeira; 
2.5.4. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou cont

Administração Pública 
Decreto 3.555/2000; 

2.5.5. Empresas inadimplentes com obrigações assu
Município de Ijuí ou punidas com suspensão temporária para licitar ou 
contratar com a administr
da Lei 8.666/1993; 

2.5.6. Cooperativas. 
 

 
3. DA IMPUGNAÇÃO 

 
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes do horário fixado para a sessão deste Pregão, 

qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório
 
3.2. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, aquele 

que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 
sessão do Pregão, apontando as

 
3.3. As impugnações deverão ser enviadas ao (a) pregoeiro (a), 

identificadas e protocoladas neste órgão, não sendo aceitas via e
 

3.4. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão encaminhadas à 
autoridade competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 
3.5. Acolhida a impugnação ao ato

realização do certame, salvo se as modificações sejam sanáveis e não 
prejudiquem a participação dos interessados
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Empresas que possuam o conjunto completo dos produtos e serviços 
licitação e atendam as demais características do presente 

Edital e Anexos. O sistema deverá atender as diretrizes da Lei 
– Lei da Transparência de 27/05/2009, ao Decreto nº

7.185, de 27/05/2010 e a Portaria MF 548 de 22/11/2010, possibilitando a 
divulgação das informações referentes a Entidade Consorcial
site, sem qualquer processo de digitação e/ou exportação de dados.

Empresas que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos nos 
Anexos I e II, integrações dos sistemas e demais exigências, sendo que 
as exigências deste Edital e Anexos deverão estar atendidas e já devem 
estar contidas no sistema no momento da entrega das propostas.

Não poderão participar desta licitação: 

essoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com 
licitação; 

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
Empresa ou sociedade estrangeira;  

mpresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública desta entidade, punidas nos termos do art. 14 do 

 
mpresas inadimplentes com obrigações assumidas perante o 

ou punidas com suspensão temporária para licitar ou 
contratar com a administração municipal, nos termos do art. 87, inciso III, 

Até 02 (dois) dias úteis antes do horário fixado para a sessão deste Pregão, 
pessoa poderá impugnar este ato convocatório. 

impugnação dos termos do Edital de Pregão, aquele 
manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 

sessão do Pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram.

As impugnações deverão ser enviadas ao (a) pregoeiro (a), devidamente 
identificadas e protocoladas neste órgão, não sendo aceitas via e-mail. 

As impugnações ao ato convocatório do pregão serão encaminhadas à 
competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

impugnação ao ato convocatório será designada nova data para a 
do certame, salvo se as modificações sejam sanáveis e não 

prejudiquem a participação dos interessados na respectiva licitação.
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utos e serviços 
licitação e atendam as demais características do presente 

as diretrizes da Lei 
Lei da Transparência de 27/05/2009, ao Decreto nº 

7.185, de 27/05/2010 e a Portaria MF 548 de 22/11/2010, possibilitando a 
referentes a Entidade Consorcial em seu 

de dados. 

estabelecidos nos 
dos sistemas e demais exigências, sendo que 

estar atendidas e já devem 
estar contidas no sistema no momento da entrega das propostas. 

essoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com 

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

ratar com a 
, punidas nos termos do art. 14 do 

midas perante o 
ou punidas com suspensão temporária para licitar ou 

municipal, nos termos do art. 87, inciso III, 

Até 02 (dois) dias úteis antes do horário fixado para a sessão deste Pregão, 

impugnação dos termos do Edital de Pregão, aquele 
manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 

rregularidade que o viciaram. 

devidamente 
mail.  

As impugnações ao ato convocatório do pregão serão encaminhadas à 
competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

convocatório será designada nova data para a 
do certame, salvo se as modificações sejam sanáveis e não 

na respectiva licitação. 
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3.6. Os pedidos de esclarecimentos relativos ao certame deverão ser enviados
(a) pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública. 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 
4.1. A licitante deverá apresentar

(a), no dia e horários estabelecido
representante legal, ou através de procurador
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a
procedimento licitatório, no interesse da representada
 

4.1.1. A identificação 
apresentação de Documento

 
4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.3 deverá 

ser apresentada fora dos envelopes.
 

4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
 
4.3.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 

ou assemelhado, deverá apresentar:
4.3.1.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 
4.3.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratando 

de sociedade comercial ou de sociedade por ações
4.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício, no caso de sociedade civil;
4.3.1.4. Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer
de tal investidura e para prática de todos os demais
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento

4.3.1.5. Registro comercial, se empresa individual.
 

4.3.2. Se representada por procurador, apresentará Cr
4.3.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, este com a 

firma do outorgante
mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil,
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 
para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação 
de amplos poderes para dar lance(s) em licitação

4.3.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais 
da licitante, comprovando a existência dos necessários podere
para formulação de propostas e para prática
atos inerentes ao certame.
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Os pedidos de esclarecimentos relativos ao certame deverão ser enviados
(a) pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

A licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao (a) pregoeiro 
e horários estabelecidos, diretamente, por meio de seu 

representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 será realizada, exclusivamente, através da 
apresentação de Documento de Identidade com foto. 

A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.3 deverá 
fora dos envelopes. 

O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

e representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 
deverá apresentar: 

Cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

ocumento de eleição de seus administradores, em se tratando 
comercial ou de sociedade por ações; 

nscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
no caso de sociedade civil; 

ecreto de autorização, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em dec
de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País; 

Registro comercial, se empresa individual. 

Se representada por procurador, apresentará Credenciamento:
nstrumento público ou particular de procuração, este com a 

firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos 
mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 

de procuração, o nome do outorgado e a indicação 
de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

arta de credenciamento outorgado pelos representantes legais 
comprovando a existência dos necessários podere

para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame. 
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Os pedidos de esclarecimentos relativos ao certame deverão ser enviados ao 
(a) pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

se para credenciamento, junto ao (a) pregoeiro 
s, diretamente, por meio de seu 

regularmente constituído, que 
intervir no 

será realizada, exclusivamente, através da 

A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.3 deverá 

e representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 

Cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

ocumento de eleição de seus administradores, em se tratando 

nscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 

ecreto de autorização, no qual estejam expressos seus 
direitos e assumir obrigações em decorrência 

atos inerentes 
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

edenciamento: 
nstrumento público ou particular de procuração, este com a 

reconhecida, em que conste os requisitos 
em especial o 

nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 
de procuração, o nome do outorgado e a indicação 

pública; ou 
arta de credenciamento outorgado pelos representantes legais 

comprovando a existência dos necessários poderes 
de todos os demais 
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Observação 1: Em ambos os casos (4.3.2.1 e 4.3.2.2), o instrumento de 
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante 
como representante legal 
 
Observação 2 :Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
 

4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatória a licitante fazer
públicas referentes à licitação.
 

4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados neste 
Edital, deverão apresentar,
credenciamento, declaração, firmada por contador, deque se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno p

 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
 
5.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 

item 6 deste Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos,
transparentes e identificados, respectivamente, como de n°.01 e n°.02, para 
oque se sugere a seguinte inscrição:
 

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUI

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2015

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

 
AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2015

ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

 
6.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na 

das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o (a) 
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Observação 1: Em ambos os casos (4.3.2.1 e 4.3.2.2), o instrumento de 
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante 

 da empresa. 

Observação 2 :Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões 
públicas referentes à licitação. 

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados neste 

Edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, neste momento do 
declaração, firmada por contador, deque se enquadra 

como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 
Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 

documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
e identificados, respectivamente, como de n°.01 e n°.02, para 

oque se sugere a seguinte inscrição: 

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUI 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2015 

PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2015 

DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na 
e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o (a) 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Observação 1: Em ambos os casos (4.3.2.1 e 4.3.2.2), o instrumento de 
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante 

Observação 2 :Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
se representar em todas as sessões 

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados neste 

fora dos envelopes, neste momento do 
declaração, firmada por contador, deque se enquadra 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 
Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 

lacrados, não 
e identificados, respectivamente, como de n°.01 e n°.02, para 

No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença 
e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o (a) 
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pregoeiro (a), inicialmente, receberá
- DOCUMENTAÇÃO. 
 
 
 
 

6.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à Proposta, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

 
6.3. O (a) pregoeiro (a) realizará o credenciamento das interessadas, as quais 

deverão entregar fora dos envelopes 
 
6.3.1. Comprovar, por meio de instrumento próprio, poder

de ofertas e lances verbais, bem como para a prá
certame; 

6.3.2. Apresentar ainda, Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos
Fatos impeditivos à Habilitação 
 

7. Envelope nº. 01 - PROPOSTA:
 
7.1. O licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº. 01 

baseada no modelo do Anexo II, cujo prazo de validade é fixado pela 
Administração em 60 (sessenta) dias, em
e rubricadas, redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas
entrelinhas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, e deverá conter:
 

7.1.1. Razão social, número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência
indicação de e-mail para contato;
 

7.1.2. Valor da locação da 
proposto, bem como valor
em moeda nacional, e por extenso onde deverão estar
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
eventualmente incidam sobre a operação ou,
transporte ou terceiros.

 
7.1.3. Planilha de custos. 
 
7.1.4. A proposta deverá conter ainda o Atestado 

pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde 
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pregoeiro (a), inicialmente, receberá os envelopes nº.s 01 - PROPOSTA e 02 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à Proposta, não será 
de nenhuma licitante retardatária. 

O (a) pregoeiro (a) realizará o credenciamento das interessadas, as quais 
fora dos envelopes além do item 4 deste Edital, o seguinte:

omprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 

Apresentar ainda, Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação (Declaração de Inexistência de 
Fatos impeditivos à Habilitação – Anexo VI). 

PROPOSTA: 

O licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 
modelo do Anexo II, cujo prazo de validade é fixado pela 

Administração em 60 (sessenta) dias, em folhas sequencialmente numeradas 
e rubricadas, redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas
entrelinhas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 

deverá conter: 

número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, 

para contato; 

locação da licença de uso e manutenção mensal do Sistema 
proposto, bem como valor da implantação e preço total final, indicados 
em moeda nacional, e por extenso onde deverão estar 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
cidam sobre a operação ou, ainda, despesas com 

transporte ou terceiros. 

 

A proposta deverá conter ainda o Atestado de visita técnica fornecida 
pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde - CISA. 

92 Fone: (55) 3331-7900 

PROPOSTA e 02 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à Proposta, não será 

O (a) pregoeiro (a) realizará o credenciamento das interessadas, as quais 
além do item 4 deste Edital, o seguinte: 

es para formulação 
tica dos demais atos do 

Apresentar ainda, Declaração dando ciência de que cumpre 
de habilitação (Declaração de Inexistência de 

PROPOSTA 
modelo do Anexo II, cujo prazo de validade é fixado pela 

numeradas 
e rubricadas, redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 

número do CNPJ, assinatura do representante da 
a esta licitação, número de telefone, endereço, 

licença de uso e manutenção mensal do Sistema 
ção e preço total final, indicados 

 incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
ainda, despesas com 

de visita técnica fornecida 
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7.1.5. Declaração de atendimento ao objeto ora 
 

 
 
7.1.6. Declaração de que o sistema atende a todas as funções e rotinas 

solicitadas no Objeto
único, Sistema Operacional Windows Server2008 R2 Enterprise 64 bits e 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados
2014 Standard Edition 64 bits e que ele é desenvolvido por uma única 
empresa desenvolvedora.

 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a v
sendo desprezadas as demais, se houver, 
 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
 
8.1. Verificada a conformidade com os requisit

autora  da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 
(dez por cento) superiores àquela
sucessivos, até a proclamação da vencedora.
 

8.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até 
de 03 (três) oferecerem novos lances,
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

 
8.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 

dos itens anteriores serão convidadas, indi
novos lances, verbais e sucessivos,
partir da autora da proposta de maior preço, até a proclamação
vencedora. 

 
8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinaçã
 

8.5. A oferta do lance deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 8.3 e 8.4.

 
8.5.1. Dada à palavra à licitante, esta disporá de até

apresentar nova proposta.
 

8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
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Declaração de atendimento ao objeto ora licitado. 

Declaração de que o sistema atende a todas as funções e rotinas 
solicitadas no Objeto e Anexos deste Edital, com solução única, usuário 
único, Sistema Operacional Windows Server2008 R2 Enterprise 64 bits e 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD - Microsoft SQLServer 
2014 Standard Edition 64 bits e que ele é desenvolvido por uma única 
empresa desenvolvedora. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a v
sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 

(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e 
sucessivos, até a proclamação da vencedora. 

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
poderão as autoras das melhores propostas, até 

de 03 (três) oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 

novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
partir da autora da proposta de maior preço, até a proclamação

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

A oferta do lance deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 8.3 e 8.4. 

Dada à palavra à licitante, esta disporá de até 03 (três) minutos para 
proposta. 

É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Declaração de que o sistema atende a todas as funções e rotinas 
e Anexos deste Edital, com solução única, usuário 

único, Sistema Operacional Windows Server2008 R2 Enterprise 64 bits e 
Microsoft SQLServer 

2014 Standard Edition 64 bits e que ele é desenvolvido por uma única 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, 

também em eventual contratação. 

os estabelecidos neste Edital, a 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% 

poderão fazer novos lances, verbais e 

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
o máximo 

verbais e sucessivos, quaisquer que 

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 
vidualmente, a apresentarem 

em valores distintos e decrescentes, a 
partir da autora da proposta de maior preço, até a proclamação da 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
 

A oferta do lance deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

rês) minutos para 
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8.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 100,00 (cem 
reais). 

 
8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando

proponente desistente às penalidades constantes no item 16 deste edital.
 

 
8.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo (a) 

pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado
efeito de ordenação das propostas.

 
8.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor esti
contratação, podendo o (a) pregoeiro (a)
proponente melhor classificada para que seja obtido preço melhor.

 
8.10. O encerramento da etapa competitiva dar

pelo (a) pregoeiro(a), todas as licitantes ma
apresentar novos lances.

 
8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com 

o menor preço apresentado, o (a) pregoeiro (a) verificará a aceitabilidade da 
proposta de valor mais baixo, comparando
decidindo motivadamente a respeito.

 
8.12. A classificação dar

aceitáveis, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 
especificações deste Edital.

 
8.13. Serão desclassificadas as prop

8.13.1. Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação,
8.13.2. Contiverem opções de preços alternativos;
8.13.3. Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 

dúvidas; 
8.13.4. Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 

que não atenderem aos requisitos do item 7;
8.13.5. Apresentarem preços manifestamente 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 
ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, 
aproveitando-se a proposta no
convocatório. 
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A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 100,00 (cem 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
às penalidades constantes no item 16 deste edital.

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo (a) 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado
efeito de ordenação das propostas. 

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação, podendo o (a) pregoeiro (a) negociar diretamente com a 
proponente melhor classificada para que seja obtido preço melhor. 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas 
pelo (a) pregoeiro(a), todas as licitantes manifestarem seu desinteresse em 
apresentar novos lances. 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com 
apresentado, o (a) pregoeiro (a) verificará a aceitabilidade da 

proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados, 
decidindo motivadamente a respeito. 

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste Edital. 

Serão desclassificadas as propostas que: 
Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação,
Contiverem opções de preços alternativos; 
Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 

e oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
aos requisitos do item 7; 

Apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 
ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, 

se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

92 Fone: (55) 3331-7900 

A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 100,00 (cem 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
às penalidades constantes no item 16 deste edital. 

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo (a) 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

vos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
mado para a 

negociar diretamente com a 
 

á quando, convocadas 
nifestarem seu desinteresse em 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com 
apresentado, o (a) pregoeiro (a) verificará a aceitabilidade da 

ores consignados, 

á pela ordem crescente de preços propostos e 
que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação, 

Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 

e oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 
ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, 

que não for conflitante com o instrumento 
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8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 
não previstas no Edital. 
 

8.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
ficto, previsto no art. 44, §2º, da 
assegurada, como critério do desempate, preferência
microempresas, as empresas de pe
deste Edital. 

8.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as 
propostas apresentadas
porte sejam superiores
valor 
 

8.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder
seguinte forma: 

8.16.1. A microempresa e
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 
05 (cinco) minutos, nova proposta,
de menor preço, situação em que será declarada vencedora

8.16.2. Se a microempresa, a empre
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 
menor preço, será facultada,
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enqua
Edital, a apresentação
deste item. 
 

8.17. Se nenhuma microempresa, empresa
exigências do item 8.16 deste Edital, será declarado vencedor do certame 
licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
 

8.18. O disposto nos itens 8.15 a 8.17, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte

 
8.19. Da sessão pública do

contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos in

 
8.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepc

devendo todas e quaisquer 
previamente junto ao Setor de Licitações desta Entidade
3.6 deste Edital. 
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Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo 

assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 4.5 

se como empate ficto aquelas situações em que as 
s apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno 

sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder

A microempresa e a empresa de pequeno porte detentora da 
de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 

05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, 
de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

Se a microempresa, 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 8.15.1 deste 
Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 

Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno, satisfizer as
exigências do item 8.16 deste Edital, será declarado vencedor do certame 

proposta originariamente de menor valor. 

O disposto nos itens 8.15 a 8.17, não se aplica às hipóteses em que a 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

de pequeno porte. 

Da sessão pública do pregão será lavrada ata circuns
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 

propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepc
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas 

nto ao Setor de Licitações desta Entidade, conforme subitem 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
Lei Complementar 123/06, sendo 

de contratação para as 
e atenderem ao item 4.5  

se como empate ficto aquelas situações em que as 
pela microempresa e pela empresa de pequeno 

em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

detentora da 
de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 

inferior àquela considerada, até então, 
do certame. 

, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 

pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

drarem na hipótese do item 8.15.1 deste 
de nova proposta, no prazo previsto na alínea a 

, satisfizer as 
exigências do item 8.16 deste Edital, será declarado vencedor do certame o 

O disposto nos itens 8.15 a 8.17, não se aplica às hipóteses em que a 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

pregão será lavrada ata circunstanciada, 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 

ordem de classificação, a 
terpostos. 

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 
informações acerca do objeto ser esclarecidas 

, conforme subitem 
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8.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no 
mesmo ato, os licitantes presentes.

 
8.22. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o (a) pregoeiro 

(a) procederá à abertura do e
do licitante que apresentou a melhor
atendimento das condições fixadas neste Edital.

 
 

9. Envelope nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO:
 

9.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá 
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO, os seguintes documentos:

 
9.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal,
4.358/2002 (Anexo VII);
 

9.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
 

9.1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus ad
 

9.1.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de

 
9.1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

 
9.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

 
9.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

Cadastro Nacional de Pessoa
 

9.1.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de
do Município, se houver
pertinente ao seu ramo de atividades;
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dade de adiamento da sessão pública, será marcada 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no 

mesmo ato, os licitantes presentes. 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o (a) pregoeiro 
abertura do envelope contendo os documentos de habilitação 

do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas neste Edital. 

DOCUMENTAÇÃO: 

Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 
DOCUMENTAÇÃO, os seguintes documentos:

Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 
4.358/2002 (Anexo VII); 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Registro comercial, no caso de empresa individual; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir. 

REGULARIDADE FISCAL: 

Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

rova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou 
do Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades; 

92 Fone: (55) 3331-7900 

dade de adiamento da sessão pública, será marcada 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o (a) pregoeiro 
nvelope contendo os documentos de habilitação 

proposta, para verificação do 

apresentar, dentro do 
DOCUMENTAÇÃO, os seguintes documentos: 

Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 
conforme o modelo do Decreto Federal n.° 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
funcionamento no País, e ato de registro 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - 

Contribuintes do Estado ou 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
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9.1.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão 
Negativa de Débito de Tributos
pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional);

 
9.1.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao 

domicílio ou sede do licitante;
 

9.1.3.5. Prova de regu
domicílio ou sede do

 
9.1.3.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 

demonstrando situação
sociais instituídos em lei;

 
9.1.3.7. Prova de regularidade (CRF)

Tempo de Serviço(FGTS).
 

9.1.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Ju
do Trabalho, mediante 
termos do Título VII
aprovada pelo Decreto

 
9.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1.4.1. Atestado de capacitação técnico
as parcelas de maior
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade
 
Compreendem-se como parcelas de maior relevância:
- Comprovação de integração entre: contabilidade 
patrimônio; 
- Comprovação de integração entre contabilidade 
pagamento; 
 

9.1.4.2. Declaração de Sindicato ou Associação, dentro do prazo de 
validade, onde conste que a licitante
representante autorizada de todos os módulos do sistema licitado
 

9.1.4.3. Comprovação de que possui, em seu quadro permanente 
profissionais com curso superior
informática (Analise de Sistemas, Gestão de Sistemas, Tecnologia
em Processamento de Dados, Gestão de Processos Informatizados, 
entre outros). Apr
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rova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão 
Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida 

la Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional); 

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao 
domicílio ou sede do licitante; 

rova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede do licitante; 

rova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos em lei; 

rova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço(FGTS). 

rova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Ju
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

lo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
testado de capacitação técnico-operacional, que contemplem 

as parcelas de maior relevância do Objeto, em nome da empresa, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade se prazos com o objeto licitado.

se como parcelas de maior relevância: 
Comprovação de integração entre: contabilidade – gestão de 

provação de integração entre contabilidade – 

Declaração de Sindicato ou Associação, dentro do prazo de 
validade, onde conste que a licitante é a proprietária ou 
representante autorizada de todos os módulos do sistema licitado

ção de que possui, em seu quadro permanente 
profissionais com curso superior em áreas relativas a sistemas de 
informática (Analise de Sistemas, Gestão de Sistemas, Tecnologia
em Processamento de Dados, Gestão de Processos Informatizados, 
entre outros). Apresentar relação dos profissionais, indicando função 
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rova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão 
e Contribuições Federais expedida 

la Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao 

laridade com a Fazenda Municipal, relativa ao 

rova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
regular no cumprimento dos encargos 

junto ao Fundo de Garantia por 

rova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
a apresentação de certidão negativa, nos 

 Trabalho, 
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

operacional, que contemplem 
relevância do Objeto, em nome da empresa, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,que 
comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

se prazos com o objeto licitado. 

gestão de 

 folha de 

Declaração de Sindicato ou Associação, dentro do prazo de 
é a proprietária ou 

representante autorizada de todos os módulos do sistema licitado 

ção de que possui, em seu quadro permanente 
em áreas relativas a sistemas de 

informática (Analise de Sistemas, Gestão de Sistemas, Tecnologia 
em Processamento de Dados, Gestão de Processos Informatizados, 

relação dos profissionais, indicando função 
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exercida na empresa, data de admissão e título da formação
superior. Anexar cópia dos diplomas dos profissionais indicados.

 
9.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

 
9.1.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábe

exercício social, já exigíveis
indicação do n.°do Livro Diário, número de registro no órgão
competente e numeração das folhas onde se encontram os 
lançamentos, que comprovem a boa
empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela 
aplicação da seguinte fórmula:
 

a) índice de liquidez geral
dívidas à curto e longo prazo.

ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo = igual ou sup
-------------------------------------------------------------------
     Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

 
b) índice de liquidez corrente 
saldar suas obrigações à curto prazo.

 
ILC= Ativo Circulante = igual ou superior a 1

     -----------------------------------
   Passivo Circulante 

 
c) índice de solvência geral
liquidar suas dívidas no caso de falência.

 
ISG= Ativo Total = igual ou superior

     ------------------------------ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 
Obterão classificação econômico

Patrimonial, as empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três 
índices iguais ou superiores aos es

 
a.1) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço 

provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 

a.2) Licitantes que agua
pela Junta Comercial, poderão apresentar, em substituição ao registro, o 
protocolo de envio no SPED (Sistema Pública de Escrituração Digital) à 
Receita Federal do Brasil.
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exercida na empresa, data de admissão e título da formação
superior. Anexar cópia dos diplomas dos profissionais indicados.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a 
indicação do n.°do Livro Diário, número de registro no órgão
competente e numeração das folhas onde se encontram os 
lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 

presa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela 
da seguinte fórmula: 

índice de liquidez geral: mede a capacidade da empresa liquidar suas 
dívidas à curto e longo prazo. 

ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo = igual ou superior a 1
------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

b) índice de liquidez corrente (ILC): avalia a capacidade da empresa de 
saldar suas obrigações à curto prazo. 

ILC= Ativo Circulante = igual ou superior a 1 
----------------------------------- 

c) índice de solvência geral: expressa a capacidade da empresa de 
liquidar suas dívidas no caso de falência. 

ISG= Ativo Total = igual ou superior a 1,0 
 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Obterão classificação econômico-financeira, relativa ao Balanço 
as empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três 

índices iguais ou superiores aos estabelecidos neste item. 

a.1) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço 
provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

a.2) Licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial 
pela Junta Comercial, poderão apresentar, em substituição ao registro, o 
protocolo de envio no SPED (Sistema Pública de Escrituração Digital) à 
Receita Federal do Brasil. 
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exercida na empresa, data de admissão e título da formação 
superior. Anexar cópia dos diplomas dos profissionais indicados. 

is do último 
e apresentados na forma da lei, com a 

indicação do n.°do Livro Diário, número de registro no órgão 
competente e numeração das folhas onde se encontram os 

situação financeira da 
presa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela 

: mede a capacidade da empresa liquidar suas 

erior a 1 

(ILC): avalia a capacidade da empresa de 

: expressa a capacidade da empresa de 

financeira, relativa ao Balanço 
as empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três 

a.1) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço 
provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

rdam a autenticação do balanço patrimonial 
pela Junta Comercial, poderão apresentar, em substituição ao registro, o 
protocolo de envio no SPED (Sistema Pública de Escrituração Digital) à 
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9.1.5.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 
superior a 90d 
documento. 
 

O Envelope nº. 2 Documentação que não for aberto ficará em poder do (a) 
pregoeiro (a) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação 
da licitação, devendo a licitante retirá
5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelo
 

10. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE
 
10.1. Concluída a fase de HABILITAÇÃO, será iniciada a fase de Avaliação 

de Conformidade do sistema
etapa de lances e devidamente habilitada, para
úteis dê início à apresentação de sua solução sendo que terá o prazo de
03 (três) dias úteis para conclusão da mesma.
 

10.2. As definições sobre a Avaliação de Conformidade encontram
Anexo IV. 

 
10.3. Será emitido parecer técnico por Comissão designada quant

atendimento à avaliação de
 

10.4. Na hipótese da convocada não demonstrar o completo atendimento ao 
objeto, serão convocadas
conforme o estabelecido no Item “10.1”.

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

 
11.1. A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da 

sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, podendo os 
interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis, ficando os 
demais licitantes desde logo
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo
 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
(a) pregoeiro (a) ao vencedor.

 
11.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias útei
reconsiderar sua decisão ou fazê
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de05 (cinco) 
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Certidão negativa de falência ou recuperação judicial 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 
 ias da data designada para a apresentação do 

Documentação que não for aberto ficará em poder do (a) 
pregoeiro (a) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação 
da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 
5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo.

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Concluída a fase de HABILITAÇÃO, será iniciada a fase de Avaliação 
de Conformidade do sistema com a convocação da licitante vencedora da 
etapa de lances e devidamente habilitada, para que em até 02 (dois) dias
úteis dê início à apresentação de sua solução sendo que terá o prazo de
03 (três) dias úteis para conclusão da mesma. 

As definições sobre a Avaliação de Conformidade encontram

Será emitido parecer técnico por Comissão designada quant
atendimento à avaliação de conformidade. 

Na hipótese da convocada não demonstrar o completo atendimento ao 
objeto, serão convocadas as licitantes remanescentes na ordem classificação 
conforme o estabelecido no Item “10.1”. 

ADMINISTRATIVOS: 

A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da 
em ata da síntese de suas razões, podendo os 

interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar as
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

(a) pregoeiro (a) ao vencedor. 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias útei

reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de05 (cinco) 
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Certidão negativa de falência ou recuperação judicial 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

apresentação do 

Documentação que não for aberto ficará em poder do (a) 
pregoeiro (a) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação 

lo, após aquele período, no prazo de 
pe e seu conteúdo. 

Concluída a fase de HABILITAÇÃO, será iniciada a fase de Avaliação 
com a convocação da licitante vencedora da 

que em até 02 (dois) dias 
úteis dê início à apresentação de sua solução sendo que terá o prazo de até 

As definições sobre a Avaliação de Conformidade encontram-se no 

Será emitido parecer técnico por Comissão designada quanto ao 

Na hipótese da convocada não demonstrar o completo atendimento ao 
as licitantes remanescentes na ordem classificação 

A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da 
em ata da síntese de suas razões, podendo os 

interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis, ficando os 
intimados para, querendo, apresentar as 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de05 (cinco) 
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dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demor

 
12. DA ADJUDICAÇÃO: 

 
12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 

que ofertar o menor valor global
de referência, será declarada vencedora,
certame. 
 

12.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o (a) 
pregoeiro (a) inabilitará a
qualificação das licitantes, na ordem de classificação
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao E
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o (a) pregoeiro (a) 
poderá negociar diretamente coma proponente para que seja obtido preço 
melhor. 

 
12.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o (a) pregoeiro 

(a) proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 
oportunidade para manifestarem a intenção
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência
direito de recorrer por parte da licitante.

 
13. DA ASSINATURA DO CONTRATO

 
13.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no pra

(cinco) dias, convocará 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das
da Lei n.º 8.666/93. 

13.2. O prazo de que trata o item 13.1 poderá ser prorrogados uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o 
transcurso dos respectivos prazos.
 

13.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os
classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados pelo IGPM, ou então revogará a 
aplicação da pena de multa,
do valor do contrato e mais a suspensão temporária
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 
02(dois) anos. 
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dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
houver dado causa à demora. 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 
menor valor global, e este preço seja compatível com o valor 

de referência, será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o (a) 
pregoeiro (a) 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 

licitante declarada vencedora, ocasião em que o (a) pregoeiro (a) 
poderá negociar diretamente coma proponente para que seja obtido preço 

Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o (a) pregoeiro 
a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 

oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, a falta dessa 
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência
direito de recorrer por parte da licitante. 

INATURA DO CONTRATO 

Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no pra
(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

O prazo de que trata o item 13.1 poderá ser prorrogados uma vez, pelo 
desde que seja requerido de forma motivada e durante o 

transcurso dos respectivos prazos. 

Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
ão convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados pelo IGPM, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação da pena de multa, no valor 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 
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dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 
e este preço seja compatível com o valor 

lhe adjudicado o objeto do 

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o (a) 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e 

e, assim, 
dital, sendo a 

licitante declarada vencedora, ocasião em que o (a) pregoeiro (a) 
poderá negociar diretamente coma proponente para que seja obtido preço 

Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o (a) pregoeiro 
a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 

de interpor recurso, a falta dessa 
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 

Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 
o vencedor para assinar o contrato, sob pena de 

sanções previstas no art. 81 

O prazo de que trata o item 13.1 poderá ser prorrogados uma vez, pelo 
desde que seja requerido de forma motivada e durante o 

Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
licitantes remanescentes, na ordem de 

e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

licitação, sem prejuízo da 
no valor correspondente a 10% (dez por cento) 

da participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 
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13.4. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro
contar de sua assinatura, podendo
Administração e com a anuência da contratada nos termos do art.
II da Lei nº 8.666/1993. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CON

 
14.1. São obrigações da contratada, sem que a elas se limitem:

 
14.1.1. Executar fielmente o objeto do presente contrato;

 
14.1.2. Indicar preposto para representá

contrato prestando todos
Consórcio, cujas reclamações se obriga a atender,
do contrato; 

 
14.1.3. Responsabilizar

honorários ou despesas
como por cumprir todas as obrigações 
acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução 
dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou 
dissídios coletivos; 

 
14.1.4. Responsabilizar

funcionários à CONTRATANTE
dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando 
da execução dos serviços;

 
14.1.5. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados 

em que se verificarem
execução do serviço contratado;

 
14.1.6. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
 
14.1.7. Instalar nas repartições 

sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem lotadas 
no prédio do Consórcio, conforme determinação da Administração;

 
14.1.8. Dar início a instalação do sistema em até 05 (cinco) dias 

corridos, a contar da data de assinatura do contrato.
 
14.1.9. O prazo para conversão, customização, implantação, 

treinamento e utilização plena do sist
(dez) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato; instalação 
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vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração e com a anuência da contratada nos termos do art. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São obrigações da contratada, sem que a elas se limitem: 

Executar fielmente o objeto do presente contrato; 

Indicar preposto para representá-la na execução do presente 
contrato prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

, cujas reclamações se obriga a atender, prontamente ao fiscal 

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 e 
acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução 
dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou 

Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus 
à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando 
da execução dos serviços; 

Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução do serviço contratado; 

Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

Instalar nas repartições do Consórcio Intermunicipal de 
sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem lotadas 
no prédio do Consórcio, conforme determinação da Administração;

Dar início a instalação do sistema em até 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da data de assinatura do contrato. 

razo para conversão, customização, implantação, 
treinamento e utilização plena do sistema, não poderá ser superior a 10

) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato; instalação 
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) meses, a 
ser prorrogado, a critério da 

 57, inciso 

la na execução do presente 
forem solicitados pelo 
prontamente ao fiscal 

se por todos os ônus e tributos, emolumentos, 
incidentes sobre os serviços contratados, bem 

trabalhistas, previdenciárias e 
acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução 
dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou 

se por todos os danos causados por seus 
e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou 

dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando 

Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados 
ncorreções resultantes da 

Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

unicipal de Saúde, 
sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem lotadas 
no prédio do Consórcio, conforme determinação da Administração; 

Dar início a instalação do sistema em até 05 (cinco) dias 

razo para conversão, customização, implantação, 
ema, não poderá ser superior a 10 

) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato; instalação 
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dos módulos deverá ser feita pela empresa contratada, com dat
agendadas entre as partes.

 
14.1.10. O treinamento deverá ser realizado na sede 

treinamento constará de apresentação geral do sistema, e 
acompanhamento de toda a documentação em nível
treinamento deverá possibilitar todas as ope
alteração, exclusão e consultas, referente a cada tela, bem como os 
cálculos e processos, a emissão de relatórios e sua respectiva análise. 
Possibilitando ao final dos treinamentos a utilização plena de todos os 
respectivos módulos de s

 
14.1.11. A contratada deverá promover manutenção

permanente nos dias úteis e horários de expediente do 
através de contatos via telefone, e
atendimento online, por técnicos especializados
a possibilidade de gravação de histórico de atendimento que não
a exclusão ou alteração.

 
14.1.12. Apresentar e disponibilizar sistema de Gestão de Demandas, 

registrando o controle de
acompanhar, via Internet, o andamento de uma solicitação,
sistemas ou serviços prestados, desde sua abertura até o encerramento, 
com as funções mínimas a seguir descritas:

 
Permitir a inclusão por parte do usuário via Internet (site), de qualquer 
tipo de solicitação de

 
14.1.12.1. Permitir o registro e acompanhamento de todos os passos 

e etapas havidos durante
cadastrada, de forma que o usuário possa
Internet, verificar o a

 
14.1.12.2. Possuir senhas de acesso, configuráveis pelo usuário;

 
14.1.12.3. Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas 

seguintes situações/condições: em determinado intervalo de tempo, 
em situações de: Concluídas,
vencido, selecionar as demandas para um determinado
sistema/serviço.

 

14.1.12.4. Imprimir relatório detalhado das demandas nas 
situações/condições aqui apresentadas;
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dos módulos deverá ser feita pela empresa contratada, com dat
agendadas entre as partes. 

O treinamento deverá ser realizado na sede do Consórcio
treinamento constará de apresentação geral do sistema, e 
acompanhamento de toda a documentação em nível de usuário. O 
treinamento deverá possibilitar todas as operações de inclusão, 
alteração, exclusão e consultas, referente a cada tela, bem como os 
cálculos e processos, a emissão de relatórios e sua respectiva análise. 
Possibilitando ao final dos treinamentos a utilização plena de todos os 
respectivos módulos de sistemas. 

A contratada deverá promover manutenção e suporte técnico 
permanente nos dias úteis e horários de expediente do Consórcio

contatos via telefone, e-mail, acesso remoto e sistema de 
atendimento online, por técnicos especializados com chat próprio e com 
a possibilidade de gravação de histórico de atendimento que não
a exclusão ou alteração. 

presentar e disponibilizar sistema de Gestão de Demandas, 
registrando o controle de solicitações, para que seja possível 

ernet, o andamento de uma solicitação, referente a 
sistemas ou serviços prestados, desde sua abertura até o encerramento, 

mínimas a seguir descritas: 

Permitir a inclusão por parte do usuário via Internet (site), de qualquer 
ção de serviço (dúvidas, sugestões, problemas); 

Permitir o registro e acompanhamento de todos os passos 
e etapas havidos durante o encaminhamento / solução da demanda 
cadastrada, de forma que o usuário possa a qualquer momento, via 
Internet, verificar o andamento da sua solicitação; 

Possuir senhas de acesso, configuráveis pelo usuário;

Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas 
seguintes situações/condições: em determinado intervalo de tempo, 
em situações de: Concluídas, em atendimento, etc.., com prazo 
vencido, selecionar as demandas para um determinado
sistema/serviço. 

mprimir relatório detalhado das demandas nas 
situações/condições aqui apresentadas; 
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dos módulos deverá ser feita pela empresa contratada, com datas pré 

do Consórcio. O 
treinamento constará de apresentação geral do sistema, e 

de usuário. O 
rações de inclusão, 

alteração, exclusão e consultas, referente a cada tela, bem como os 
cálculos e processos, a emissão de relatórios e sua respectiva análise. 
Possibilitando ao final dos treinamentos a utilização plena de todos os 

e suporte técnico 
Consórcio, 

mail, acesso remoto e sistema de 
at próprio e com 

a possibilidade de gravação de histórico de atendimento que não permita 

presentar e disponibilizar sistema de Gestão de Demandas, 
para que seja possível 

referente a 
sistemas ou serviços prestados, desde sua abertura até o encerramento, 

Permitir a inclusão por parte do usuário via Internet (site), de qualquer 
 

Permitir o registro e acompanhamento de todos os passos 
o encaminhamento / solução da demanda 

a qualquer momento, via 

Possuir senhas de acesso, configuráveis pelo usuário; 

Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas 
seguintes situações/condições: em determinado intervalo de tempo, 

, com prazo 
vencido, selecionar as demandas para um determinado 

mprimir relatório detalhado das demandas nas 
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14.1.12.5. Possuir rotina de e
disparar e-mail para os responsáveis
determinada situação relativamente à demanda(por exemplo, expire 
o prazo previsto para o atendimento, seja concluída);

 

14.1.12.6. 1º nível de criticidade: atendimento aos usuários por 
telefone ou por meio de um 
via web, ambos com acesso gratuito, em língua
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00, horário de Brasília, de
segunda-feira à sexta

 

14.1.12.7. 2º nível: de criticidade: atendimen
encaminhadas pelo 1º nível, prestado

 

14.1.12.8. A contratada deverá gerar, automaticamente, no momento 
do contato telefônico ou
protocolo numérico sequencial, com a indicação
partir do qual fluirá o tempo de solução;

 

14.1.12.9. O suporte, no caso de dúvidas, será prestado 
remotamente, devendo o início do serviço
de 01(uma) hora a partir da geração do protocolo do
atendimento; 

 

14.1.12.10. O nível de criticida
chamado de atendimento pela

 
14.1.13. Oferecer eventos/cursos/treinamentos de capacitação técnica 

continuada no estado
sede do Município. 
 

14.1.14. Para prover o atendimento técnic
presencial sempre que solicitado e atendimentos diários a manutenção, a 
evolução técnica e tecnológica do sistema,
atendimento aos aspectos legais relacionados à legislação nacional,
estadual e municipal e as determinações do TCE/RS, a proponente 
deverá disponibilizar 
atender a demanda. 
 
Obs.: todo o legado de infor
as áreas informatizadas,
conceitos da nova base de dados que irá
Tudo deverá estar convertido e em perfeita consistência até o prazo
da implantação, previsto neste edital. Entre os módulos de sistema 
licitados, apenas a Nota
legados. 
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ossuir rotina de e-mails configuráveis, que permita 
il para os responsáveis indicados, sempre que ocorra 

determinada situação relativamente à demanda(por exemplo, expire 
o prazo previsto para o atendimento, seja concluída); 

º nível de criticidade: atendimento aos usuários por 
telefone ou por meio de um sistema de gerenciamento de chamados 

, ambos com acesso gratuito, em língua portuguesa, das 
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00, horário de Brasília, de

feira à sexta-feira, exceto nos feriados nacionais; 

2º nível: de criticidade: atendimento às demandas 
encaminhadas pelo 1º nível, prestado por consultores funcionais;

A contratada deverá gerar, automaticamente, no momento 
do contato telefônico ou submissão do formulário web 
protocolo numérico sequencial, com a indicação da data e horár
partir do qual fluirá o tempo de solução; 

suporte, no caso de dúvidas, será prestado 
remotamente, devendo o início do serviço ocorrer no tempo máximo 
de 01(uma) hora a partir da geração do protocolo do chamado de 

O nível de criticidade da ocorrência será definido no 
chamado de atendimento pela contratante. 

Oferecer eventos/cursos/treinamentos de capacitação técnica 
continuada no estado do RS a uma distância não superior a 5

Para prover o atendimento técnico das demandas, atendimento 
que solicitado e atendimentos diários a manutenção, a 

evolução técnica e tecnológica do sistema,  o permanente e tempestivo 
atendimento aos aspectos legais relacionados à legislação nacional,

municipal e as determinações do TCE/RS, a proponente 
 estrutura própria com profissionais capacitados para 
 

todo o legado de informações pertencentes ao consorcio, em todas 
as áreas informatizadas, deverá ser convertido e unificado aos layouts e 
conceitos da nova base de dados que irá compor o sistema contratado. 
Tudo deverá estar convertido e em perfeita consistência até o prazo
da implantação, previsto neste edital. Entre os módulos de sistema 

apenas a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica não possui dados 
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mails configuráveis, que permita 
indicados, sempre que ocorra 

determinada situação relativamente à demanda(por exemplo, expire 

º nível de criticidade: atendimento aos usuários por 
de gerenciamento de chamados 

portuguesa, das 
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00, horário de Brasília, de 

 

to às demandas 
por consultores funcionais; 

A contratada deverá gerar, automaticamente, no momento 
web – um 

da data e horário, a 

suporte, no caso de dúvidas, será prestado 
ocorrer no tempo máximo 

chamado de 

de da ocorrência será definido no 

Oferecer eventos/cursos/treinamentos de capacitação técnica 
do RS a uma distância não superior a 500 km da 

o das demandas, atendimento 
que solicitado e atendimentos diários a manutenção, a 

o permanente e tempestivo 
atendimento aos aspectos legais relacionados à legislação nacional, 

municipal e as determinações do TCE/RS, a proponente 
estrutura própria com profissionais capacitados para 

, em todas 
onvertido e unificado aos layouts e 

compor o sistema contratado. 
Tudo deverá estar convertido e em perfeita consistência até o prazo final 
da implantação, previsto neste edital. Entre os módulos de sistema 

Fiscal de Serviço Eletrônica não possui dados 
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15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
 
15.1. A CONTRATANTE deverá:

 
15.1.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA re

serviços executados 
 

15.1.2. Determinar as 
estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente 
contrato, sem prejuízo da aplicação das
o caso; 
 

15.1.3. Designar o servidor 
CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução dos serviços
 

15.1.4. Acompanhar a desempenho do sistema e constantemente 
realizar, junto aos usuários,
serem implementadas, pela contratada.
assistência técnica, deverá à contratada, informar em quarenta e oito 
horas a natureza do problema, se for o caso.

 
15.1.5. Após a conclusão da etapa de instalação e treinamento emitir 

Termo de Homologação
Saúde. 

 
16. DO PAGAMENTO: 

 
Sistemas: 

16.1. O pagamento será efetuado após a execução mensal do serviço, 
ocorrendo mensalmente
prestação de serviços, mediante apresentação
Administração. 
 

16.2. O pagamento referente às fases iniciais (conversão, implantação, 
treinamento) será efetuado após assinatura do 
Implantação expedido pelo 
pagamento será no prazo de 30 (trinta) dias

 
16.3. O Consórcio Intermunicipal de Saúde

somente pelos Módulos
implantados. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE deverá: 

fetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos 
serviços executados em conformidade com a Cláusula Sexta; 

eterminar as providências necessárias quando os serviços não 
realizados na forma estipulada no edital e no presente 

contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for 

esignar o servidor João Batista pertencente ao quadro da 
para ser responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 

companhar a desempenho do sistema e constantemente 
realizar, junto aos usuários, levantamento de melhorias e necessidades a 
serem implementadas, pela contratada. No caso de necessidade de 
assistência técnica, deverá à contratada, informar em quarenta e oito 
horas a natureza do problema, se for o caso. 

pós a conclusão da etapa de instalação e treinamento emitir 
rmo de Homologação de Implantação pelo Consórcio Intermunicipal de 

O pagamento será efetuado após a execução mensal do serviço, 
ocorrendo mensalmente até o dia 10(dez) do mês subsequente
prestação de serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, aprovada pela 

O pagamento referente às fases iniciais (conversão, implantação, 
efetuado após assinatura do Termo de Homologação de 

expedido pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde, sendo que o 
pagamento será no prazo de 30 (trinta) dias após esta data. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde reserva-se o direito de pagar 
somente pelos Módulos implantados, ou à medida que forem sendo 

92 Fone: (55) 3331-7900 

ferente aos 

providências necessárias quando os serviços não 
realizados na forma estipulada no edital e no presente 

sanções pertinentes, quando for 

pertencente ao quadro da 
para ser responsável pelo acompanhamento e 

companhar a desempenho do sistema e constantemente 
cessidades a 

No caso de necessidade de 
assistência técnica, deverá à contratada, informar em quarenta e oito 

pós a conclusão da etapa de instalação e treinamento emitir 
Consórcio Intermunicipal de 

O pagamento será efetuado após a execução mensal do serviço, 
subsequente ao da 

al, aprovada pela 

O pagamento referente às fases iniciais (conversão, implantação, 
Termo de Homologação de 

, sendo que o 

se o direito de pagar 
implantados, ou à medida que forem sendo 
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16.4. Os valores propostos para locação e manutenção mensal dos sistemas 
serão reajustados, a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP
outro índice e periodicidade que
equilíbrio econômico-financeiro

 
16.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, e a Administração compensará
ao mês, pro rata. 

 
16.6. Serão processadas

nos termos da legislação que regula a matéria.
 

16.7. A nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
de fácil visualização, a indicação de referência a esta Licitação a fim de 
acelerar o trâmite de liberação

 
17. DAS PENALIDADES: 

 
Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante 

do pregão ou de contratante,
às seguintes penalidades:

17.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 
(dois) anos e multa de 10% sobre o

17.2. Manter comportamento inadequado durante o pregão: 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos;

17.3. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pe
5 anos e multa de 10% sobre o valor

17.4. Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 
acessórias; 

17.5. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do início estipulado 
para a prestação dos serviços, limit
considerada inexecução contratual;

17.6. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração

17.7. Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração

17.8. Identificados documentos 
procedimento licitatório e na execução desse contrato será aplicada a pena 
de declaração de inidoneidade pelo
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Os valores propostos para locação e manutenção mensal dos sistemas 
a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP

outro índice e periodicidade que venha a substituí-lo, a fim de restabelecer o 
financeiro entre as partes. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 

lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

Serão processadas as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais 
legislação que regula a matéria. 

A nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
a indicação de referência a esta Licitação a fim de 

r o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento.

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante 
do pregão ou de contratante, a licitante, conforme a infração estará sujeitas 
às seguintes penalidades: 

eixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 

(dois) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
anter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

eixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do início estipulado 
dos serviços, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será 

considerada inexecução contratual; 
Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;

Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos (es); 
Identificados documentos ou informações falsas na instrução do 

licitatório e na execução desse contrato será aplicada a pena 
de declaração de inidoneidade pelo prazo de 05 (cinco) ano(s). 
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Os valores propostos para locação e manutenção mensal dos sistemas 
a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M, ou 

lo, a fim de restabelecer o 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 

a contratada com juros de 0,5% 

as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais 

A nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
a indicação de referência a esta Licitação a fim de 

do documento fiscal para pagamento. 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante 
a licitante, conforme a infração estará sujeitas 

eixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 

 
afastamento do 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

eixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
lo prazo de 

Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do início estipulado 
ada a 10 (dez) dias, após o qual será 

Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

azo de 01 (um) ano; 
Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

ou informações falsas na instrução do 
licitatório e na execução desse contrato será aplicada a pena 
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§ 1º As multas serão calculadas sobre o valor do contrato.

§ 2º As multas aplicadas na execução do presente contrato serão 
descontadas da garantia contratual e, em caso de insuficiência dessa, do 
pagamento a ser realizado à CONTRATADA,
judicial. 

 
Parágrafo primeiro: As penalidades serão registradas no 
contratada, quando for o caso.

 
Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 
imposta ao fornecedor em virtude de 

 
18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 
18.1. Os recursos necessários para cobertura do presente correrão à conta 

das dotações orçamentárias da seguinte rubrica:
Técnicos Profissionais. 

 
 
 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
19.1. O Edital estará à disposição 

Intermunicipal de Saúde,
download na página Inicial do sítio oficial do Consórcio
 

19.2. Todas as referências de tempo no 
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.

 
19.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante 
deste Edital será transferida, automaticamente,
expediente normal subsequente

 
19.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 

poderão ser apresentados
autenticada, por tabelião ou por servidor,
imprensa oficial. 

 
19.5. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência 
pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/1993.
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§ 1º As multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
adas na execução do presente contrato serão 

garantia contratual e, em caso de insuficiência dessa, do 
pagamento a ser realizado à CONTRATADA, sem prejuízo da sua cobrança 

As penalidades serão registradas no cadastro da 
quando for o caso. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 

sta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratua

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos necessários para cobertura do presente correrão à conta 
orçamentárias da seguinte rubrica: 33.90.39.05.05 –

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O Edital estará à disposição dos interessados no Consórcio 
Intermunicipal de Saúde, Setor de Licitações, bem como na internet para 
download na página Inicial do sítio oficial do Consórciowww.cisaijui.com.br

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
obrigatoriamente o horário de Brasília/DF. 

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
de ato do certame na data marcada, a data constante 

transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 
subsequente ao ora fixado. 

Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da 

licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da Administração, de entro do limite permitido 
pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/1993. 
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adas na execução do presente contrato serão 
garantia contratual e, em caso de insuficiência dessa, do 

sem prejuízo da sua cobrança 

cadastro da 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 

penalidade ou inadimplência contratual. 

Os recursos necessários para cobertura do presente correrão à conta 
– Serviços 

dos interessados no Consórcio 
Setor de Licitações, bem como na internet para 

www.cisaijui.com.br. 

Edital, no aviso e durante a sessão 

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
de ato do certame na data marcada, a data constante 

para o primeiro dia útil ou de 

Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
em original ou por qualquer processo de cópia 

ou, ainda, publicação em órgão da 

licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

entro do limite permitido 
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19.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo de corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

 
19.7. Só terão direito a usar a pala

reclamações ou recursos,
licitantes ou seus representantes credenciado
Julgadora; 

 
19.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de inte

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem 
a obrigação de indenização (art. 49 da

 
19.9. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes por qualquer 

participação relativa a esta licitação.
 

19.10. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei 
8.666/1993, o presente 
integrantes do contrato. 

 
19.11. O(a) pregoeiro(a) ou autoridade superior poderão promover diligências 

destinadas a elucidar ou c
fase da licitação, fixando prazos para atendimento.

 
19.12. Aplicam-se a presente licitação, subsidiariamente, a Lei n.º 8.078, de 

11 de setembro de 1990 
demais normas legais pertinentes.

 
19.13. Fica eleito o Foro da Comarca de 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 
outro, por mais privilegiado

 
19.14. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem 

aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por 
escrito, devidamente identificadas, ao Consórcio, Setor de Licitações, sito a 
Avenida David José Martins
as 08h00m até 111h30m e 13h30m até 16h00m
pelo e-mail:compras@cisaijui.com.br.

 
19.15. O licitante vencedor somente fornecerá o 

e Folha de Pagamento, bem como integração 
contrato ainda vigente com a empresa Dueto Tecnologia Ltda., firmado e, 01 
de abril de 2012, cuja vigência é de 48 (quarenta e oito meses). 

 
20. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 

ANEXO I - Termo De Referência 
De Gestão 
ANEXO II - Modelo Da Proposta Financeira
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Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, a contratante, os 
licitantes ou seus representantes credenciado se os membros da Comissão 

A Administração poderá revogar a licitação por razões de inte
la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem 

a obrigação de indenização (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes por qualquer 
relativa a esta licitação. 

Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei 
 Edital e a proposta da adjudicatária serão partes 
 

ou autoridade superior poderão promover diligências 
ou complementar a instrução do processo, em qualquer 

fase da licitação, fixando prazos para atendimento. 

se a presente licitação, subsidiariamente, a Lei n.º 8.078, de 
de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e 

legais pertinentes. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por 

escrito, devidamente identificadas, ao Consórcio, Setor de Licitações, sito a 
Martins, nº. 489, Centro, no horário compreendido entre 

até 111h30m e 13h30m até 16h00min., ou preferencialmente 
compras@cisaijui.com.br. 

O licitante vencedor somente fornecerá o software Gestão de Pessoal 
e Folha de Pagamento, bem como integração contábil, após o termino do 

com a empresa Dueto Tecnologia Ltda., firmado e, 01 
de abril de 2012, cuja vigência é de 48 (quarenta e oito meses).  

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

Termo De Referência - Projeto Básico/Memorial Descritivo Sistemas 

Modelo Da Proposta Financeira 
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Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

vra, rubricar as propostas, apresentar 
assinar atas e os contratos, a contratante, os 

se os membros da Comissão 

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 
la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem 

Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes por qualquer 

Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei 
Edital e a proposta da adjudicatária serão partes 

ou autoridade superior poderão promover diligências 
omplementar a instrução do processo, em qualquer 

se a presente licitação, subsidiariamente, a Lei n.º 8.078, de 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e 

para dirimir quaisquer litígios  
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

técnica, bem como 
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por 

escrito, devidamente identificadas, ao Consórcio, Setor de Licitações, sito a 
no horário compreendido entre 

ou preferencialmente 

Gestão de Pessoal 
o termino do 

com a empresa Dueto Tecnologia Ltda., firmado e, 01 

Projeto Básico/Memorial Descritivo Sistemas 
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ANEXO III – Planilha de custos
ANEXO IV- Avaliação De Conformidade
ANEXO V - Minuta Do Contrato
ANEXO VI - Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos À Habilitação
ANEXO VII - Declaração De Não Emprego 

 
Ijuí
  Julio Alvicio Schneider

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em _____-_____-________ 
 
____________________ 
Procurador(a) Jurídico(a) 
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Planilha de custos 
Avaliação De Conformidade 
Minuta Do Contrato 
Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos À Habilitação
Declaração De Não Emprego De Menores 

Ijuí, 19 de março de 2015 
Julio Alvicio Schneider 

Pregoeiro(a) 
 

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 
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Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos À Habilitação 
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TERMO DE REFERÊNCIA

Projeto Básico/Memorial Descritivo Sistema de Gestão

 
DO OBJETO A SER CONTRATADO:
 

O objeto desta licitação é a 
manutenção de um Sistema de Informática
implantação e execução em ambiente Windows, para no mínimo
operando com Banco de Dados Relacional, incluindo instala
conversão, testes, customização, treinamento e serviços de manutenção 
garantam as alterações legais, corretivas e evo
suporte técnico para este sistema quando solicitado p
com este Edital e seus Anexos. 
 
SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A GESTÃO PÚBLICA: atendimento as 
seguintes áreas: 
 
I – Desktop: 

a. Contabilidade; 
b. Orçamento Público 
c. SIAPC – PAD ao TCE/RS;
d. Atendimento a Lei de 
e. Folha de Pagamento;
f. Patrimônio integrado a Contabilidade;
g. Emissão automática
h. Tesouraria 

II - E-Governo 
i. Lei de Transparência 

 
 
Características do Objeto: 
 

• O Sistema ofertado deverá utilizar o mesmo Sistema Operacional e SGBD em 
uso por esta entidade e deverá oferecer pleno atendimento a
vigente, em especial a Lei Complementar 131/2009, ao Decreto 7.185/2010, a 
Portaria 548/2010 do Ministério da Fazenda e as NBCASP 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
 

• O sistema deverá obedecer a um único padrão de 
consultas, formulários, relatórios, tudo em ambiente nativo do Windows. As 
funções Desktop deverá ser
Programação. As funções de acesso via Internet
mesmos padrões entre si e serem desenvolvidas pelo mesmo desenvolvedor
do restante do sistema; 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Projeto Básico/Memorial Descritivo Sistema de Gestão 
 

DO OBJETO A SER CONTRATADO: 

O objeto desta licitação é a locação da cessão de licença de uso com 
Sistema de Informática para a Gestão Pública, 

implantação e execução em ambiente Windows, para no mínimo 20 (vinte) usuários, 
operando com Banco de Dados Relacional, incluindo instalação, implantação, 

tes, customização, treinamento e serviços de manutenção mensal que 
erações legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento 

suporte técnico para este sistema quando solicitado pelo Consórcio, tudo de acordo 
 

SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A GESTÃO PÚBLICA: atendimento as 

Orçamento Público – LOA; 
PAD ao TCE/RS; 

Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Folha de Pagamento; 

integrado a Contabilidade; 
automática dos Empenhos da Folha de Pagamento;

Lei de Transparência – LC 131/2009 – WEB 

O Sistema ofertado deverá utilizar o mesmo Sistema Operacional e SGBD em 
uso por esta entidade e deverá oferecer pleno atendimento a legislação 
vigente, em especial a Lei Complementar 131/2009, ao Decreto 7.185/2010, a 
Portaria 548/2010 do Ministério da Fazenda e as NBCASP –
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; 

O sistema deverá obedecer a um único padrão de navegação, help, tabelas, 
relatórios, tudo em ambiente nativo do Windows. As 

funções Desktop deverá ser desenvolvido em uma única Linguagem de 
Programação. As funções de acesso via Internet deverão obedecer aos 

si e serem desenvolvidas pelo mesmo desenvolvedor
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cença de uso com 
para a Gestão Pública, para 

) usuários, 
ção, implantação, 

mensal que 
lutivas no sistema, atendimento e 

, tudo de acordo 

SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A GESTÃO PÚBLICA: atendimento as 

dos Empenhos da Folha de Pagamento; 

O Sistema ofertado deverá utilizar o mesmo Sistema Operacional e SGBD em 
legislação 

vigente, em especial a Lei Complementar 131/2009, ao Decreto 7.185/2010, a 
– Normas 

navegação, help, tabelas, 
relatórios, tudo em ambiente nativo do Windows. As 

desenvolvido em uma única Linguagem de 
deverão obedecer aos 

si e serem desenvolvidas pelo mesmo desenvolvedor 



 

         Avenida David José Martins, 489 – Ijuí –

 

• O acesso a todas as funcionalidades do referido sistema, deverá ser possível, 
através de usuário e senha única. Desta forma, após o login no Windows, o 
usuário deverá estar apto a
que lhe tenha sido autorizada pelo administrador
sistema deverá permitir a configuração de acessos por usuário,
estabelecimento de autorização ou restrição de leitura, gravação e
em todas as suas rotinas e funções;
 

• As funções dos sistemas disponíveis na Internet deverão ser totalmente 
integradas às funções 
processo de cópia, duplicação ou exportação/importação. Os acessos via 
Internet deverão interagir on
constante do servidor de arquivos.
 

• O sistema deverá possuir registro de transações próprio (rotina deLOG), 
mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se 
considera a possibilidade de o Sistema
responsável por este controle;
 

• O Orçamento deverá possibilitar a sua elaboração a nível sintético (elemento). 
Durante a execução, deve permitir a criação de despesas conforme a 
necessidade do Consórcio
orçamento; 
 

• Todos os cálculos e seleçõe
tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo
nunca através de artifícios de
linguagens de programação;
 

• Lei da Transparência - LC 131/2009 
(acesso automático ao mesmo conjunto de campos e informações) com as 
tabelas do banco dedados r
Pública, processando de forma on
 

• Em nenhum momento deverá haver redigitação ou repetição de 
procedimentos. Ou seja, a
desencadear, de forma automática, 
procedam. 
 

• O cadastro de fornecedores destes módulos deverá ser o
credores acessado pela Contabilidade e Tesouraria;
 

• O Caixa deverá recolher todo e qualquer valor (imposto, taxas)
a contabilização das receitas
percentuais exigidos; 
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O acesso a todas as funcionalidades do referido sistema, deverá ser possível, 
usuário e senha única. Desta forma, após o login no Windows, o 

usuário deverá estar apto a acessar a qualquer função do sistema licitado, 
que lhe tenha sido autorizada pelo administrador do sistema. Além disso, o 
sistema deverá permitir a configuração de acessos por usuário,
estabelecimento de autorização ou restrição de leitura, gravação e
em todas as suas rotinas e funções; 

s funções dos sistemas disponíveis na Internet deverão ser totalmente 
 operadas em rede, não sendo aceito qualquer 

processo de cópia, duplicação ou exportação/importação. Os acessos via 
Internet deverão interagir on-line e em tempo real com a base de dados 
constante do servidor de arquivos. 

O sistema deverá possuir registro de transações próprio (rotina deLOG), 
data, hora e dados acessados ou alterados. Não se 

a a possibilidade de o Sistema Gerenciador de Banco de Dados ser 
responsável por este controle; 

Orçamento deverá possibilitar a sua elaboração a nível sintético (elemento). 
execução, deve permitir a criação de despesas conforme a 

Consórcio em nível de rubrica. Facilitando a maleabilidade do 

Todos os cálculos e seleções da Folha de Pagamentos deverão ser feitos em 
tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, 
nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou
linguagens de programação; 

LC 131/2009 – Web – deve possuir integração nativa 
ao mesmo conjunto de campos e informações) com as 

tabelas do banco dedados referentes a Folha de Pagamentos e Contabilidade 
processando de forma on-line, em tempo real; 

Em nenhum momento deverá haver redigitação ou repetição de 
procedimentos. Ou seja, a cada operação processada, o sistema deverá 
desencadear, de forma automática, todos os demais procedimentos que dela 

O cadastro de fornecedores destes módulos deverá ser o mesmo cadastro de 
acessado pela Contabilidade e Tesouraria; 

O Caixa deverá recolher todo e qualquer valor (imposto, taxas) e disponibilizar 
contabilização das receitas nas respectivas contas contábeis conforme os 
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O acesso a todas as funcionalidades do referido sistema, deverá ser possível, 
usuário e senha única. Desta forma, após o login no Windows, o 

cessar a qualquer função do sistema licitado, 
do sistema. Além disso, o 

sistema deverá permitir a configuração de acessos por usuário, com o 
estabelecimento de autorização ou restrição de leitura, gravação e exclusão 

s funções dos sistemas disponíveis na Internet deverão ser totalmente 
operadas em rede, não sendo aceito qualquer 

processo de cópia, duplicação ou exportação/importação. Os acessos via 
base de dados 

O sistema deverá possuir registro de transações próprio (rotina deLOG), 
data, hora e dados acessados ou alterados. Não se 

Gerenciador de Banco de Dados ser 

Orçamento deverá possibilitar a sua elaboração a nível sintético (elemento). 
execução, deve permitir a criação de despesas conforme a 

nível de rubrica. Facilitando a maleabilidade do 

deverão ser feitos em 
usuário final, 

programação, alterações em códigos fontes ou 

deve possuir integração nativa 
ao mesmo conjunto de campos e informações) com as 

olha de Pagamentos e Contabilidade 

Em nenhum momento deverá haver redigitação ou repetição de 
cada operação processada, o sistema deverá 

demais procedimentos que dela 

mesmo cadastro de 

disponibilizar 
nas respectivas contas contábeis conforme os 
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• A Lei da Transparência –
paralelo ou manual, de forma automática e tempestiva, a apresentação dos 
dados contábeis referentes à Unidade Gestora do
SGBD existente no servidor desta, as informações referentes a ela estarão 
permanentemente atualizadas;
 

• O processo de integração da Folha de Pagamentos com a Contabilidade 
Pública deverá consistir na
empenhos referentes ao processo da
orçamentários, empenhos de obrigações patronais, escrituração
retenções orçamentárias e extra orçamentárias na contabilidade e emissão 
dos documentos extra orçamentários, para posterior pagamento);
 

• O sistema ofertado deverá atender na íntegra as normas NBCASP NBC T 
16.1 a NBC T16.10; 
 

• A empresa deve ser capaz de atender a todos os aspectos legais que 
envolvem os processos na administração pública,
informações automatizadas para
e STN, com padronização visual, técnica de
arquitetura única, um único banco de dados para toda a solução,
informações únicas, processos encadeados e uma solução que seja capaz de 
abrangera todas as áreas;
 

• O sistema de Patrimônio deverá fazer integração com o sistema contábil, 
fazendo o registro contábil tempestivo das transações de avaliação 
patrimonial, depreciação, amortizaç
administrativos com impacto contábil, em conformidade com as

 

SISTEMA E SERVIÇOS – 
MÍNIMAS) 
 
OPERAÇÃO EM DESKTOP 
 
Contabilidade 

• Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos
orçamentária e financeira.

• Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota 
de Lançamento ou documento equivalente definido pela entidade pública para 
a liquidação de receitas e despesa
efetivação de pagamentos.

• Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de 
complementação ou anulação
sejam passíveis de anulação parcial ou total.

• Possibilitar no cadastro do empenho a inclus
informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento 
da fonte de recursos, número da obra, convênio
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– LC 131 – Deverá permitir, sem qualquer processo 
de forma automática e tempestiva, a apresentação dos 

is referentes à Unidade Gestora do Consórcio a partir do 
SGBD existente no servidor desta, as informações referentes a ela estarão 
permanentemente atualizadas; 

O processo de integração da Folha de Pagamentos com a Contabilidade 
consistir na geração, por meio magnético, de todos os 

empenhos referentes ao processo da Folha de Pagamentos (empenhos 
orçamentários, empenhos de obrigações patronais, escrituração
retenções orçamentárias e extra orçamentárias na contabilidade e emissão 

ntos extra orçamentários, para posterior pagamento); 

O sistema ofertado deverá atender na íntegra as normas NBCASP NBC T 

A empresa deve ser capaz de atender a todos os aspectos legais que 
na administração pública, em especial na geração de 

informações automatizadas para auditorias e prestação de contas do TCE/RS 
e STN, com padronização visual, técnica de processos e soluções, com 
arquitetura única, um único banco de dados para toda a solução,

, processos encadeados e uma solução que seja capaz de 
abrangera todas as áreas; 

sistema de Patrimônio deverá fazer integração com o sistema contábil, 
contábil tempestivo das transações de avaliação 

patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos 
administrativos com impacto contábil, em conformidade com as NBCASP.

 DESCRIÇÃODETALHADAPORÁREA (FUNÇÕES 

Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução 
orçamentária e financeira. 
Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota 

ou documento equivalente definido pela entidade pública para 
a liquidação de receitas e despesa se a Ordem de Pagamento para a 
efetivação de pagamentos. 
Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de 
complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários 
sejam passíveis de anulação parcial ou total. 
Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das 

processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento 
da fonte de recursos, número da obra, convênio e o respectivo contrato.
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Deverá permitir, sem qualquer processo 
de forma automática e tempestiva, a apresentação dos 

Consórcio a partir do 
SGBD existente no servidor desta, as informações referentes a ela estarão 

O processo de integração da Folha de Pagamentos com a Contabilidade 
geração, por meio magnético, de todos os 

Folha de Pagamentos (empenhos 
orçamentários, empenhos de obrigações patronais, escrituração das 
retenções orçamentárias e extra orçamentárias na contabilidade e emissão 

O sistema ofertado deverá atender na íntegra as normas NBCASP NBC T 

A empresa deve ser capaz de atender a todos os aspectos legais que 
em especial na geração de 

auditorias e prestação de contas do TCE/RS 
processos e soluções, com 

arquitetura única, um único banco de dados para toda a solução, com 
, processos encadeados e uma solução que seja capaz de 

sistema de Patrimônio deverá fazer integração com o sistema contábil, 
contábil tempestivo das transações de avaliação 

entre outros fatos 
NBCASP. 

DESCRIÇÃODETALHADAPORÁREA (FUNÇÕES 

da execução 

Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota 
ou documento equivalente definido pela entidade pública para 

se a Ordem de Pagamento para a 

Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de 
parcial ou total, e que os empenhos ordinários 

ão, quando cabível, das 
processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento 

e o respectivo contrato. 
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• Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de 
informações relativas ao 
para o INSS. 

• Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos.
• Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a 

automatização do reconhecimento
execução orçamentária. 

• Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para 
acompanhamento de gastos da entidade.

• Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o 
seu complemento, anulação e baixa através da emissão do empenho.

• Permitir a emissão de etiquetas de empenhos.
• Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, 

ordem de pagamento, etc) sejam impressas de uma só vez através de uma 
fila de impressão. 

• Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a 
data atual e a nova data de vencimento sem a necessidade de efetuar o 
estorno das liquidações do empenho.

• Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis.
• Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.
• Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem.
• Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, 

podendo utilizar quantos
empenho/liquidação. 

• Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento.
• Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho.
• Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do 

empenho. 
• Permitir a utilização de subempenhos para empenhos globais ou estimativos.
• Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o 

formato da impressão com os modelos da entidade.
• Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.
• Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, 

subvenções, auxílios contribuições
empenhos para os repasses de recursos antecipados.

• Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho
a um determinado valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma 
parametrizável para os adiantamentos
suprimentos de fundos e demais recursos antecipados.

• Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitan
dias para a prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma 
informativa ou restritiva. 

• Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de 
recurso antecipado caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com
a contabilidade. 

• Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 
– Pagamento Antecipado,
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Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de 
 MANAD permitindo assim o envio de informações 

Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos.
Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a 
automatização do reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da 

Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para 
gastos da entidade. 

Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o 
nulação e baixa através da emissão do empenho.

Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. 
Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, 

etc) sejam impressas de uma só vez através de uma 

tir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a 
data de vencimento sem a necessidade de efetuar o 

estorno das liquidações do empenho. 
Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis.

utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.
Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem.
Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, 
podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários por 

Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento. 
Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho. 
Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do 

de subempenhos para empenhos globais ou estimativos.
Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o 

com os modelos da entidade. 
Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. 

controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, 
subvenções, auxílios contribuições e convênios, devendo o sistema emitir 
empenhos para os repasses de recursos antecipados. 
Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho

valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma 
parametrizável para os adiantamentos de viagens, adiantamentos para 
suprimentos de fundos e demais recursos antecipados. 
Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de 

de contas, podendo esta limitação ser de forma 

Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de 
caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com

Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 
Pagamento Antecipado, impedindo assim que empenhos de recursos 
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Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de 
MANAD permitindo assim o envio de informações 

Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos. 
Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a 

ções antes e entre as fases da 

Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para 

Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o 
nulação e baixa através da emissão do empenho. 

Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, 
etc) sejam impressas de uma só vez através de uma 

tir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a 
data de vencimento sem a necessidade de efetuar o 

Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis. 
utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 

Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem. 
Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, 

necessários por 

Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do 

de subempenhos para empenhos globais ou estimativos. 
Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o 

controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, 
e convênios, devendo o sistema emitir 

Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho 
valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma 

de viagens, adiantamentos para 

do o número de 
de contas, podendo esta limitação ser de forma 

Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de 
caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com 

Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 
impedindo assim que empenhos de recursos 
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antecipados sejam emitidos em valor superior
pública. 

• Emitir documento de prestação de contas no momento do pagamento de 
empenhos de recursos antecipados.

• Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da 
prestação de contas do recurso antecipado.

• Emitir relatório que contenham os recursos antecipados conce
atraso e pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, 
credor ou data limite da prestação de

• Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a 
apuração e apropriação do resultado, não permiti
já encerrados. 

• Permitir que a estrutura (mascara dos níveis contábeis) do Plano de Contas 
utilizado pela entidade seja definida pelo usuário.

• Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, 
obedecendo as movimentações

• Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo 
PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).

• Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível 
de desdobramento do Plano de Contas utilizado.

• Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das 
Naturezas de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis 
de acordo com as atualizações do respectivo

• Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem 
como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas 
pelo PCASP conforme definições realizadas
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da 
Nacional). 

• Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas 
de uma mesma natureza 

• Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a 
“Patrimonial” sejam movimentadas

• Contas de Variação Patrimonial Aumentativa;
• Contas de Variação Patrimonial Diminutiva;
• Outra conta Patrimonial, para reclassificação;
• Conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, 

exclusivamente quando houvera res
de empenho). 

• Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes 
definidos pela 5ªedição do MCASP.

• Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos 
moldes definidos pela 5ªedição 

• Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e 
CPL, obedecendo as movimentações contábeis já existentes para os 
mesmos. 
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antecipados sejam emitidos em valor superior ao definido pela entidade 

de prestação de contas no momento do pagamento de 
antecipados. 

Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da 
recurso antecipado. 

Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em 
ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, 

credor ou data limite da prestação de contas. 
Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a 

do resultado, não permitindo lançamentos nos meses 

Permitir que a estrutura (mascara dos níveis contábeis) do Plano de Contas 
seja definida pelo usuário. 

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, 
movimentações já existentes para as mesmas. 

Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo 
Contas Aplicado ao Setor Público). 

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível 
do Plano de Contas utilizado. 

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das 
Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis 

de acordo com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas. 
suir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem 

consistência e transparência das informações geradas 
pelo PCASP conforme definições realizadas na 5ª edição do MCASP (Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretariado Tesouro 

Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas 
 da informação. 

Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a 
“Patrimonial” sejam movimentadas utilizando como contrapartida: 
Contas de Variação Patrimonial Aumentativa; 
Contas de Variação Patrimonial Diminutiva; 
Outra conta Patrimonial, para reclassificação; 
Conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, 
exclusivamente quando houvera respectiva execução orçamentária (emissão 

Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes 
definidos pela 5ªedição do MCASP. 
Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos 
moldes definidos pela 5ªedição do MCASP. 
Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e 

movimentações contábeis já existentes para os 

92 Fone: (55) 3331-7900 

ao definido pela entidade 

de prestação de contas no momento do pagamento de 

Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da 

didos, em 
ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, 

Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a 
ndo lançamentos nos meses 

Permitir que a estrutura (mascara dos níveis contábeis) do Plano de Contas 

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, 

Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo 

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível 

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das 
Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis 

suir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem 
consistência e transparência das informações geradas 

na 5ª edição do MCASP (Manual 
STN (Secretariado Tesouro 

Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas 

Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a 

Conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, 
pectiva execução orçamentária (emissão 

Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes 

Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos 

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e 
movimentações contábeis já existentes para os 
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• Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra 
através do uso dos Lançame
Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP).

• Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as 
necessidades de cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas 
pelo próprio contador da instituição

• Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração 
entre os sistemas estruturantes.

• Assegurar que a escrituração contábil dos fatos administrativos atenda a NBC 
T 16.5 – Registro Contábil 

• Assegurar que toda a movimentação contábil seja identificada por um 
Identificador de Fato Contábil.

• Assegurar que cada registro contábil seja identificado por um número de 
controle que identifique,
integram um mesmo lançamento contábil, atendendo
item 13, alínea “f”. 

• Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da 
mesma, bem como se a mesma refere
ou de terceiros. 

• Permitir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser 
recolhida, podendo esta
quantidade de dias úteis ou corridos contados a

• Possuir mecanismo que defina se o momento pelo qual
gerador do recolhimento 
pagamento do empenho. 

• Permitir a arrecadação da receita orçamentária de forma concomitante com o 
fato gerador do recolhimento de uma retenção de empenho, podendo esta
realizada de forma rateada entre
possui destinação para os recursos da Saúde e da

• Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro das 
retenções, obedecendo as

• Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua 
execução. 

• Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até 
o seu recolhimento, possibilitando ao usuário saber em qual documento e 
data foi recolhida qualquer retenção, permitindo

• Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos 
orçamentários que tiveram retenções e que originaram o documento extra.

• Permitir o relacionamento dos empenhos 
vinculados à 

• Educação, Saúde, Precatórios e identificar se os mesmos foram inscritos com 
ou sem disponibilidade financeira.

• Permitir a alteração de complementos de históricos de registros contábeis já 
efetuados. 

• Permitir a alteração do documento de pagamento dos empenhos sem a 
necessidade de efetuar do pagamento.
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Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra 
através do uso dos Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP) e do 
Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP). 
Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as 

cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas 
instituição pública. 

Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração 
estruturantes. 

Assegurar que a escrituração contábil dos fatos administrativos atenda a NBC 
Contábil – do Conselho Federal de Contabilidade. 

Assegurar que toda a movimentação contábil seja identificada por um 
Identificador de Fato Contábil. 
Assegurar que cada registro contábil seja identificado por um número de 
controle que identifique, de forma unívoca, os registros eletrônicos q
integram um mesmo lançamento contábil, atendendo assim a NBC T 16.5, 

Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da 
mesma refere-se a uma retenção própria da entidade 

ir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser 
recolhida, podendo esta data ser um dia do mês subsequente ou uma 
quantidade de dias úteis ou corridos contados a partir da efetiva retenção.
Possuir mecanismo que defina se o momento pelo qual ocorrerá o fato 

 de uma retenção própria será na liquidação ou no 
 

Permitir a arrecadação da receita orçamentária de forma concomitante com o 
recolhimento de uma retenção de empenho, podendo esta

realizada de forma rateada entre três receitas para os casos onde a receita 
possui destinação para os recursos da Saúde e da Educação. 
Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro das 
retenções, obedecendo as movimentações já existentes para as mesmas.
Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua 

Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até 
possibilitando ao usuário saber em qual documento e 

oi recolhida qualquer retenção, permitindo assim a sua rastreabilidade.
Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos 

tiveram retenções e que originaram o documento extra.
Permitir o relacionamento dos empenhos de restos a pagar que estão 

Educação, Saúde, Precatórios e identificar se os mesmos foram inscritos com 
financeira. 

Permitir a alteração de complementos de históricos de registros contábeis já 

ação do documento de pagamento dos empenhos sem a 
do pagamento. 
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Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra 
Contábeis Padronizados (LCP) e do 

Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as 
cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas 

Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração 

Assegurar que a escrituração contábil dos fatos administrativos atenda a NBC 
 

Assegurar que toda a movimentação contábil seja identificada por um 

Assegurar que cada registro contábil seja identificado por um número de 
de forma unívoca, os registros eletrônicos que 

assim a NBC T 16.5, 

Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da 
se a uma retenção própria da entidade 

ir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser 
data ser um dia do mês subsequente ou uma 

partir da efetiva retenção. 
ocorrerá o fato 

de uma retenção própria será na liquidação ou no 

Permitir a arrecadação da receita orçamentária de forma concomitante com o 
recolhimento de uma retenção de empenho, podendo esta ser 

três receitas para os casos onde a receita 

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro das 
tentes para as mesmas. 

Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua 

Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até 
possibilitando ao usuário saber em qual documento e 

assim a sua rastreabilidade. 
Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos 

tiveram retenções e que originaram o documento extra. 
de restos a pagar que estão 

Educação, Saúde, Precatórios e identificar se os mesmos foram inscritos com 

Permitir a alteração de complementos de históricos de registros contábeis já 

ação do documento de pagamento dos empenhos sem a 
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• Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às 
notas de empenhospara posterior consulta.

• Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e 
para determinadosusuários.

• Possibilitar a contabilização automátic
de patrimônio público. 

• Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a 
inserção dos bens nosistema de patrimô

• Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo 
com os métodos dedepreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil 
e valor residual para cada um dos bens.

• Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores 
patrimoniais de acordocom o processo de reavaliação efetuado no sistema de 
patrimônio. 

• Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos 
bens patrimoniais. 

• Permitir a exportação, na base de dados da prefeitura, de dados ca
para as demais unidadesgestoras descentralizadas do 

• Permitir a exportação do movimento contábil com o bloqueio automático dos 
meses nas unidadesgestoras descentralizadas do município para posterior

• Permitir que ao final do exercício os 
possam ser inscritos emrestos a pagar, de acordo com a legislação, e que 
posteriormente possam ser liquidados, pagosou cancelados no exercício 
seguinte. 

• Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo 
que não tenhaocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, 
atualizando e mantendo a consistência dosdados entre os exercícios.

• Possibilitar a transferência automática das 
para o exercícioseguinte. 

• Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício 
para o exercício seguinte.

• Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já 
tiver sido realizada demodo que os saldos já implantados sejam substituídos.

• Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996.
• Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996.
• Emitir o Relatório de Liberação de Recursos, conforme Lei 
• Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do 

SIOPE. 
• Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS.
• Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas 

que compõe abase de cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado.
• Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no 

artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.
• Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, 

conforme Lei 9394/96(LDB), que demonstre as receitas que compõem a base 
de cálculo, o percentual de vinculação, ovalor arrecadado no período e o valor 
do repasse. 
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Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às 
notas de empenhospara posterior consulta. 
Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras 
para determinadosusuários. 
Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes do sistema

Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a 
inserção dos bens nosistema de patrimônio. 
Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo 
com os métodos dedepreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil 
e valor residual para cada um dos bens. 
Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores 
patrimoniais de acordocom o processo de reavaliação efetuado no sistema de 

Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos 

Permitir a exportação, na base de dados da prefeitura, de dados ca
para as demais unidadesgestoras descentralizadas do consórcio. 
Permitir a exportação do movimento contábil com o bloqueio automático dos 
meses nas unidadesgestoras descentralizadas do município para posterior
Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo 
possam ser inscritos emrestos a pagar, de acordo com a legislação, e que 
posteriormente possam ser liquidados, pagosou cancelados no exercício 

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo 
que não tenhaocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, 
atualizando e mantendo a consistência dosdados entre os exercícios.
Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício 

 
Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício 
para o exercício seguinte. 
Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já 

da demodo que os saldos já implantados sejam substituídos.
Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996.
Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996.
Emitir o Relatório de Liberação de Recursos, conforme Lei 9.452/1997.
Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do 

Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS.
Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas 

cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado.
Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no 

A da Constituição Federal de 1988. 
Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, 

Lei 9394/96(LDB), que demonstre as receitas que compõem a base 
de cálculo, o percentual de vinculação, ovalor arrecadado no período e o valor 
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Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF” às 

unidades gestoras 

a dos registros provenientes do sistema 

Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a 

Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo 
com os métodos dedepreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil 

Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens 
patrimoniais de acordocom o processo de reavaliação efetuado no sistema de 

Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos 

Permitir a exportação, na base de dados da prefeitura, de dados cadastrais 

Permitir a exportação do movimento contábil com o bloqueio automático dos 
meses nas unidadesgestoras descentralizadas do município para posterior 

empenhos que apresentarem saldo 
possam ser inscritos emrestos a pagar, de acordo com a legislação, e que 
posteriormente possam ser liquidados, pagosou cancelados no exercício 

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo 
que não tenhaocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, 
atualizando e mantendo a consistência dosdados entre os exercícios. 

conciliações bancárias do exercício 

Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício 

Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já 
da demodo que os saldos já implantados sejam substituídos. 

Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996. 
Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996. 

9.452/1997. 
Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do 

Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS. 
Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas 

cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado. 
Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no 

Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, 
Lei 9394/96(LDB), que demonstre as receitas que compõem a base 

de cálculo, o percentual de vinculação, ovalor arrecadado no período e o valor 
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• Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas à prestação 
de contas de acordocom a L

• Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras 
definidas pela Secretariado Tesouro Nacional.

• Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta,autárquica e fundacional, exigidos
suas atualizações: 

• Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias 
Econômicas; 

• Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da 
Despesa Segundo as Categoriaseconômicas;

• Anexo 6 – Programa de Trabalho
• Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por
• Projetos e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério 

do Orçamento eGestão); 
• Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas 

e Subprogramas, conforme o víncul
disposto na portaria 42/99 doMinistério do Orçamento e Gestão);

• Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao 
disposto na portaria42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão).

• Anexo 10 – Comparativo da Re
• Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
• Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
• Anexo 13 – Balanço Financeiro;
• Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
• Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
• Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna;
• Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.
• Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores de serviços que 

tiveram retenção deimpostos, conforme regras definidas pela Secretaria da 
Receita Federal. 

• Permitir a criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário.
• Dispor de funcionalidade que possibilite a criação de fórmulas para a 

composição de valores utilizadosna emissão de demonstrativos, a partir de 
qualquer tipo de movimentação (do ano corrente ou do
brutos ou líquidos) que envolvam Despesas, Receitas, Restosa Pagar ou 
Movimentação Contábil em geral.

• Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de 
Recursos ou Detalhamentoda Fonte, e ainda, valores específicos 
relacionados à Saúde, Educação e Precatórios para utilizaçãona emissão de 
demonstrativos. 

• Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica 
específica, para a composiçãode um valor que será impresso em um 
demonstrativo. 

• Permitir a impressão de demonstrativos com valores em milhares e em 
milhões de reais. 
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Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas à prestação 
de contas de acordocom a Lei 9.755/98. 
Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras 
definidas pela Secretariado Tesouro Nacional. 
Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta,autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e 

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias 

Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da 
Despesa Segundo as Categoriaseconômicas; 

Programa de Trabalho; 
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por

Projetos e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério 
 

Demonstrativo da Despesa por Função, Programas 
Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao 

disposto na portaria 42/99 doMinistério do Orçamento e Gestão); 
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao 

disposto na portaria42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão). 
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
Balanço Orçamentário; 
Balanço Financeiro; 
Balanço Patrimonial; 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais 
Demonstração da Dívida Fundada Interna; 
Demonstração da Dívida Flutuante. 

Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores de serviços que 
tiveram retenção deimpostos, conforme regras definidas pela Secretaria da 

ir a criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário. 
Dispor de funcionalidade que possibilite a criação de fórmulas para a 
composição de valores utilizadosna emissão de demonstrativos, a partir de 
qualquer tipo de movimentação (do ano corrente ou do ano anterior, e valores 
brutos ou líquidos) que envolvam Despesas, Receitas, Restosa Pagar ou 
Movimentação Contábil em geral. 
Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de 
Recursos ou Detalhamentoda Fonte, e ainda, valores específicos 
relacionados à Saúde, Educação e Precatórios para utilizaçãona emissão de 

Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica 
específica, para a composiçãode um valor que será impresso em um 

pressão de demonstrativos com valores em milhares e em 
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Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas à prestação 

Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras 

Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da 
pela Lei Nº 4320/64 e 

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias 

Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da 

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por 
Projetos e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério 

Demonstrativo da Despesa por Função, Programas 
o com os Recursos (adequado ao 

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao 

Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores de serviços que 
tiveram retenção deimpostos, conforme regras definidas pela Secretaria da 

Dispor de funcionalidade que possibilite a criação de fórmulas para a 
composição de valores utilizadosna emissão de demonstrativos, a partir de 

ano anterior, e valores 
brutos ou líquidos) que envolvam Despesas, Receitas, Restosa Pagar ou 

Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de 
Recursos ou Detalhamentoda Fonte, e ainda, valores específicos 
relacionados à Saúde, Educação e Precatórios para utilizaçãona emissão de 

Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica 
específica, para a composiçãode um valor que será impresso em um 

pressão de demonstrativos com valores em milhares e em 
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• Permitir a inserção de notas explicativas e de campos informativos na 
impressão dos demonstrativos.

• Permitir a criação de relatórios a partir de planilhas eletrônicas criadas pelo 
usuário. 

• Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no 
banco de dados dosistema.

 
Folha de Pagamentos 

• Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de 
pessoal ativo ou inativo,mantendo a evolução histórica.

• Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas, com 
detalhamento de todosos pagamentos e descontos.

• Controlar dependentes e servidores/funcionários realizando automaticamente 
a baixa na época econdições devidas.

• Controlar as funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o 
servidor tenha desempenhado,dentro ou fora do órgão, para pagamento de 
quintos ou décimos de acordo com a legislação.

• Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas 
necessárias às rotinas anuais,13

• Controlar o tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 
disponibilizar informaçõespara o cálculo da concessão de aposentadoria.

• Registrar e controlar a lotação e a localização, 
cedidos. 

• Registrar atos de elogio, advertência e punição.
• Registrar e controlar a promoção e a progressão funcional dos servidores.
• Processar o pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

adequadamente osdiversos re
benefícios, permitindo recálculos.

• Registrar e controlar convênios e empréstimos que tenham sido consignados 
em folha. 

• Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes 
globais e parciais. 

• Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer 
limites de piso ou tetosalarial.

• Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento.
• Gerar automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes, 

tais como saláriofamília e auxílios creche e educação.
• Calcular e processar os valores relativos a contribuição sindical e patronal 

para previdência,IRPF, FGTS, PIS/PASEP, SEFIP, gerando os arquivos 
necessários para envio das informaçõesaos órgãos responsáveis.

• Automatizar o cálculo de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo 
ou transformaçãoem abono pecuniário da licença

• Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e auxílio 
alimentação. 

• Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de 
horas extras, periculosidade,
diversos e ações judiciais.
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Permitir a inserção de notas explicativas e de campos informativos na 
impressão dos demonstrativos. 
Permitir a criação de relatórios a partir de planilhas eletrônicas criadas pelo 

Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no 
banco de dados dosistema. 

Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de 
pessoal ativo ou inativo,mantendo a evolução histórica. 
Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas, com 
detalhamento de todosos pagamentos e descontos. 
Controlar dependentes e servidores/funcionários realizando automaticamente 
a baixa na época econdições devidas. 

em caráter de confiança exercida e averbada, que o 
servidor tenha desempenhado,dentro ou fora do órgão, para pagamento de 
quintos ou décimos de acordo com a legislação. 
Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas 

tinas anuais,13º Salário, rescisões de contrato e férias.
Controlar o tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 
disponibilizar informaçõespara o cálculo da concessão de aposentadoria.
Registrar e controlar a lotação e a localização, inclusive de servidores 

Registrar atos de elogio, advertência e punição. 
Registrar e controlar a promoção e a progressão funcional dos servidores.
Processar o pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 
adequadamente osdiversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e 
benefícios, permitindo recálculos. 
Registrar e controlar convênios e empréstimos que tenham sido consignados 

Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes 

Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer 
limites de piso ou tetosalarial. 
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento. 
Gerar automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes, 

saláriofamília e auxílios creche e educação. 
Calcular e processar os valores relativos a contribuição sindical e patronal 
para previdência,IRPF, FGTS, PIS/PASEP, SEFIP, gerando os arquivos 
necessários para envio das informaçõesaos órgãos responsáveis. 

omatizar o cálculo de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo 
ou transformaçãoem abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade.
Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e auxílio 

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de 
horas extras, periculosidade,insalubridade, faltas, empréstimos, descontos 
diversos e ações judiciais. 
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Permitir a inserção de notas explicativas e de campos informativos na 

Permitir a criação de relatórios a partir de planilhas eletrônicas criadas pelo 

Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no 

Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de 

Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas, com 

Controlar dependentes e servidores/funcionários realizando automaticamente 

em caráter de confiança exercida e averbada, que o 
servidor tenha desempenhado,dentro ou fora do órgão, para pagamento de 

Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas 
Salário, rescisões de contrato e férias. 

Controlar o tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 
disponibilizar informaçõespara o cálculo da concessão de aposentadoria. 

inclusive de servidores 

Registrar e controlar a promoção e a progressão funcional dos servidores. 
Processar o pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

gimes jurídicos, adiantamentos, pensões e 

Registrar e controlar convênios e empréstimos que tenham sido consignados 

Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes 

Possuir rotina que permita controlar e ajustar valores de modo a satisfazer 

Gerar automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes, 

Calcular e processar os valores relativos a contribuição sindical e patronal 
para previdência,IRPF, FGTS, PIS/PASEP, SEFIP, gerando os arquivos 

omatizar o cálculo de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo 
prêmio assiduidade. 

Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e auxílio 

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de 
insalubridade, faltas, empréstimos, descontos 
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• Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões
• Integrar-se ao sistema contábil efetuando a contabilização automática da 

folha de pagamento. 
• Gerar informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos 

Pagos, nos padrõesda legislação vigente.
• Emitir contra cheques, cheques de pagamento e etiquetas 

formatação dessesdocumentos pelo usuário.
• Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente bancária.
• Permitir a emissão de cheques para pagamento de servidores/funcionários.
• Controlar servidores em estágio probatório.
• Permitir que posições superiores dentro do organograma possam ter acesso 

às informações históricasdos servidores hierarquicamente subordinados.
• Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota 

Fiscal e outros, integrandoessas informações para 
• Permitir o cadastramento de contratos de trabalho (estagiários, temporários e 

efetivos), permitindoo cadastramento de diversos contratos para um mesmo 
servidor. 

• Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para 
pagamento por ocasiãode férias, 13
respectivas fórmulas, conforme determinação judicial.

• Permitir o cadastramento de currículos e atos legais.
• Controlar benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 

qüinqüênio, licença prêmio,pro
prorrogação ou perda por faltas e afastamentos.

• Possuir quadro de vagas por lotação (previsto e realizado)
• Controlar diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, 

quanto ao acúmulode bases pa
de piso e teto salarial. 

• Permitir o cálculo de folha complementar, com ou sem recálculo de encargos.
 
SIAPC/PAD – TCE/RS 

• Ser integrado ao Módulo de Contabilidade Pública, gerando de forma 
automatizada, todosos 
(SIAP/PAD) de acordo com as NBCASP.

 
Orçamento Público - LOA 

• Possuir cadastro único das peças de planejamentocomo Órgão, Unidade, 
Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de Governo,Subação
Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e 
Detalhamento daFonte. 

• Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da 
Receita e Despesa,da tabela de componentes da Classificação Funcional 
Programática, Fonte de Recursos, Grupode Fonte de Recursos, especificadas 
nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações.

• Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do 
ano em execuçãoe permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da 
proposta gerada. 
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Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões
se ao sistema contábil efetuando a contabilização automática da 

Gerar informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos 
Pagos, nos padrõesda legislação vigente. 
Emitir contra cheques, cheques de pagamento e etiquetas permitindo a livre 
formatação dessesdocumentos pelo usuário. 
Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente bancária.
Permitir a emissão de cheques para pagamento de servidores/funcionários.
Controlar servidores em estágio probatório. 

ir que posições superiores dentro do organograma possam ter acesso 
às informações históricasdos servidores hierarquicamente subordinados.
Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota 
Fiscal e outros, integrandoessas informações para DIRF. 
Permitir o cadastramento de contratos de trabalho (estagiários, temporários e 
efetivos), permitindoo cadastramento de diversos contratos para um mesmo 

Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para 
iãode férias, 13º e folha de pagamento, com suas 

respectivas fórmulas, conforme determinação judicial. 
Permitir o cadastramento de currículos e atos legais. 
Controlar benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 
qüinqüênio, licença prêmio,progressões salariais e outros), com controle de 
prorrogação ou perda por faltas e afastamentos. 
Possuir quadro de vagas por lotação (previsto e realizado) 
Controlar diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, 
quanto ao acúmulode bases para INSS e FGTS, e também quanto aos limites 

Permitir o cálculo de folha complementar, com ou sem recálculo de encargos.

Ser integrado ao Módulo de Contabilidade Pública, gerando de forma 
 relatórios e arquivos a Prestação de Contas 

(SIAP/PAD) de acordo com as NBCASP. 

Possuir cadastro único das peças de planejamentocomo Órgão, Unidade, 
Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de Governo,Subação
Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e 

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da 
Receita e Despesa,da tabela de componentes da Classificação Funcional 

Recursos, Grupode Fonte de Recursos, especificadas 
nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações. 
Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do 
ano em execuçãoe permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da 
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Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões 
se ao sistema contábil efetuando a contabilização automática da 

Gerar informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos 

permitindo a livre 

Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente bancária. 
Permitir a emissão de cheques para pagamento de servidores/funcionários. 

ir que posições superiores dentro do organograma possam ter acesso 
às informações históricasdos servidores hierarquicamente subordinados. 
Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota 

Permitir o cadastramento de contratos de trabalho (estagiários, temporários e 
efetivos), permitindoo cadastramento de diversos contratos para um mesmo 

Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para 
e folha de pagamento, com suas 

Controlar benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 
gressões salariais e outros), com controle de 

Controlar diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, 
ra INSS e FGTS, e também quanto aos limites 

Permitir o cálculo de folha complementar, com ou sem recálculo de encargos. 

Ser integrado ao Módulo de Contabilidade Pública, gerando de forma 
relatórios e arquivos a Prestação de Contas 

Possuir cadastro único das peças de planejamentocomo Órgão, Unidade, 
Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de Governo,Subação de 
Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e 

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da 
Receita e Despesa,da tabela de componentes da Classificação Funcional 

Recursos, Grupode Fonte de Recursos, especificadas 

Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do 
ano em execuçãoe permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da 
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• Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos 
da administraçãoindireta para consolidação da proposta orçamentária do 
município, observando o disposto no artigo50 inciso III da Lei Complementar 
101/2000 (LRF). 

• Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução 
orçamentária. 

• Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, 
disponibilizar dotações conformedispuser a legislação municipal.

• Manter cadastro das leis e decretos que apro
na LOA. 

• Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação 
de autorização eresguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.

• Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçame
aplicação de percentuaisou índices.

• Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender 
ao artigo 9 da LeiComplementar 101/2000 (LRF).

• Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de 
planejamento. 

• Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades 
Gestoras Concessoras eas Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos 
financeiros além da finalidade das transferências.

• Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e 
Recebidas para o exercícioa que refere

• Permitir que a Programação das Transferências Financeiras seja realizada de 
forma automáticapelo sistema através da inserção de percentuais mensais 
sobre o valor total da transferênciaprevista no ano.

• Possuir mecanismo de estorno da Programação Inicial das Transferências 
Financeiras. 

• Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Programação Inicial 
das TransferênciasFinanceiras.

• Permitir que na aprovação do orçamento ocorra a contabilização da Previsão 
das TransferênciasFinanceiras.

• Permitir o controle do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação 
Financeira da Receita 

• Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada 
por órgão, fundo ouentidade da administração direta, aut
fundacional. 

• Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada 
(administração direta e indireta)conforme exigido pela Lei 4320/64, 
Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).

• Emitir todos os anexos de orçamento, glo
da administraçãodireta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e 
pela Lei Complementar 101/2000(LRF).

• Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 
indireta) conformeexigido pe

• Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o 
acompanhamento daevolução da execução do orçamento.
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Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos 
da administraçãoindireta para consolidação da proposta orçamentária do 
município, observando o disposto no artigo50 inciso III da Lei Complementar 

zar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução 

Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, 
disponibilizar dotações conformedispuser a legislação municipal. 
Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens 

Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação 
de autorização eresguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.
Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da 
aplicação de percentuaisou índices. 
Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender 
ao artigo 9 da LeiComplementar 101/2000 (LRF). 
Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de 

Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades 
Gestoras Concessoras eas Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos 
financeiros além da finalidade das transferências. 
Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e 
Recebidas para o exercícioa que refere-se à LOA. 
Permitir que a Programação das Transferências Financeiras seja realizada de 
forma automáticapelo sistema através da inserção de percentuais mensais 
sobre o valor total da transferênciaprevista no ano. 

r mecanismo de estorno da Programação Inicial das Transferências 

Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Programação Inicial 
das TransferênciasFinanceiras. 
Permitir que na aprovação do orçamento ocorra a contabilização da Previsão 
das TransferênciasFinanceiras. 
Permitir o controle do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação 

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada 
por órgão, fundo ouentidade da administração direta, autárquica e 

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada 
(administração direta e indireta)conforme exigido pela Lei 4320/64, 
Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). 
Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade 
da administraçãodireta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e 
pela Lei Complementar 101/2000(LRF). 
Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 
indireta) conformeexigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o 
acompanhamento daevolução da execução do orçamento. 
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Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos 
da administraçãoindireta para consolidação da proposta orçamentária do 
município, observando o disposto no artigo50 inciso III da Lei Complementar 

zar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução 

Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, 

vam, alteram ou incluem os itens 

Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação 
de autorização eresguardando o histórico das alterações de valores ocorridas. 

ntária através da 

Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender 

Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de 

Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades 
Gestoras Concessoras eas Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos 

Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e 

Permitir que a Programação das Transferências Financeiras seja realizada de 
forma automáticapelo sistema através da inserção de percentuais mensais 

r mecanismo de estorno da Programação Inicial das Transferências 

Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Programação Inicial 

Permitir que na aprovação do orçamento ocorra a contabilização da Previsão 

Permitir o controle do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação 

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada 
árquica e 

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada 
(administração direta e indireta)conforme exigido pela Lei 4320/64, 

bal e por órgão, fundo ou entidade 
da administraçãodireta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e 

Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 

se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o 
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• Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por 
Programa de Governo, destacando
Governo. Listar para estas Ações Governamentais
valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas.

• Emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para 
cálculos da educação, saúde, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS.

 
Patrimônio Público Integrado a Contabilidade Pública

• Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos 
em comodato a outros órgãos da administração pública e também os
alugados pela entidade; 

• Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados 
e que sofram movimentação
transparente qual entidade detém aposse do mesmo.

• Permitir ingressar itens patri
aquisição, doação, dação
auxiliando assim no mais preciso controle dos
respectivo impacto na contabilidade.

• Permitir a utilização, na depr
linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento 
a NBCASP; 

• Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao 
item. 

• Possibilitar a vinculação entre itens pat
possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a 
qualquer momento; 

• Permitir transferência individual, parcial ou global de itens;
• Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de ava

patrimonial, depreciação,
administrativos com impacto contábil, em conformidade
(integração com setor contábil);

• Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como 
depreciações, amortizações 
correspondentes aos gastos adicionais ou complementares,
registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, 
taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elab
notas explicativas correspondentes
atendimento a NBCASP; 

• Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas 
Brasileiras de Contabilidade
registro do seu resultado, independente deste
Redução ao Valor Recuperável;

• Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: 
alienação, permuta, furto/roubo, entre outros;

• Permitir a realização de inventário, bloqueando
destinação de bens durante
de mecanismo externo para a coleta de informações
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Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por 
destacando Ações Governamentais por Programa de 

Governo. Listar para estas Ações Governamentais os seus respectivos 
valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas. 
Emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para 

saúde, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS.

Patrimônio Público Integrado a Contabilidade Pública 
Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos 

outros órgãos da administração pública e também os

Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados 
e que sofram movimentação ao longo de sua vida útil, identificando de forma 
transparente qual entidade detém aposse do mesmo. 
Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como:
aquisição, doação, dação de pagamento, obras em andamento, entre outros, 
auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o 
respectivo impacto na contabilidade. 
Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: 

constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento 

Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao 

Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que 
como um único bem, possibilitando sua desvinculação a 

Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 
Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de ava
patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos 
administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP 
(integração com setor contábil); 
Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como 

amortizações se exaustões, avaliações, os valores 
correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como 
registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, 

utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das 
notas explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em 

 
Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o 

resultado, independente deste ser uma Reavaliação ou uma 
Redução ao Valor Recuperável; 
Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: 

furto/roubo, entre outros; 
Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou 
destinação de bens durante a sua realização inclusive oferecendo a utilização 
de mecanismo externo para a coleta de informações dos bens patrimoniais 
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Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por 
Ações Governamentais por Programa de 

os seus respectivos 

Emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para 
saúde, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS. 

Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos 
outros órgãos da administração pública e também os 

Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados 
ao longo de sua vida útil, identificando de forma 

moniais pelos mais diversos tipos, como: 
de pagamento, obras em andamento, entre outros, 

bens da entidade, bem como o 

eciação, amortização e exaustão, os métodos: 
constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento 

Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao 

rimoniais (agregação), de forma que 
como um único bem, possibilitando sua desvinculação a 

Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de avaliação 
amortização, exaustão, entre outros fatos 

com a NBCASP 

Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como 
se exaustões, avaliações, os valores 

bem como 
registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, 

oração das 
aos demonstrativos contábeis, em 

Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas 
Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o 

ser uma Reavaliação ou uma 

Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: 

a movimentação ou 
a sua realização inclusive oferecendo a utilização 

dos bens patrimoniais 
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(Coletores de Dados) tornando dessa forma o processo de inventário
intervenção manual/papel; deve permitir configurar os arquivos de importação 
e exportação que serão utilizados pelo coletor de dados.

• Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário;
• Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localiza

pertencentes a outro setor, durante o inventário;
• Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;
• Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo 

dos bens; 
• Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado 

pelo próprio usuário, permitindo
bem como selecionar a disposição desses
documento; 

• Emitir nota de transferência de 
• Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo 

próprio usuário, permitindo
como selecionar a disposição desses

• Emitir etiquetas de controle 
leitura óptica; 

• Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo 
próprio usuário, permitindo
como selecionar a disposição desses

• Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;
• Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos 

bens; 
• Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto

pelo seu código interno como pela placa de identificação;
• Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade 

do controle dos bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a 
composição do valor bruto contábil(valor de 
correspondentes aos gastos adicionais ou complementares);do valor líquido 
contábil (valor bruto contábil deduzido as 
depreciações/amortizações/exaustões)no período e acumuladas no início e 
no final do período; 

• Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas 
em conformidade com os Tribunais de Contas;

• Emitir relatório de itens podendo filtrar por entidades.
• Possuir integração em tempo real com a execução das despesas 

orçamentárias, identificando e
empenho relacionado à respectiva incorporação
utilizar execução de despesa orçamentária.

 
Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal

• Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico soli
atender aos artigos52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), 
artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão
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(Coletores de Dados) tornando dessa forma o processo de inventário
al/papel; deve permitir configurar os arquivos de importação 

que serão utilizados pelo coletor de dados. 
Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário; 
Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localiza

outro setor, durante o inventário; 
Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;
Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo 

Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado 
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos 

bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do 

Emitir nota de transferência de bens; 
Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo 
próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem 
como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento;
Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para 

Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo 
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem 

como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta;
Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;
Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos 

Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto
interno como pela placa de identificação; 

Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade 
bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a 

composição do valor bruto contábil(valor de aquisição mais os valores 
correspondentes aos gastos adicionais ou complementares);do valor líquido 
contábil (valor bruto contábil deduzido as 
depreciações/amortizações/exaustões)no período e acumuladas no início e 

em como gerar arquivos, destinados à prestação de contas 
com os Tribunais de Contas; 

Emitir relatório de itens podendo filtrar por entidades. 
Possuir integração em tempo real com a execução das despesas 
orçamentárias, identificando e solicitando a liquidação ou o “em liquidação” do 
empenho relacionado à respectiva incorporação do patrimônio, quando este 
utilizar execução de despesa orçamentária. 

Atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal 
Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF com vistas a 
atender aos artigos52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), 
artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) e artigo 72 (Despesas com 
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(Coletores de Dados) tornando dessa forma o processo de inventário sem 
al/papel; deve permitir configurar os arquivos de importação 

 
Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas 

Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo 

Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado 
lhe selecionar campos a serem impressos 

campos dentro do corpo do 

Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo 
lhe selecionar campos a serem impressos bem 

campos dentro do corpo do documento; 
patrimonial, inclusive com código de barras para 

Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo 
lhe selecionar campos a serem impressos bem 

dentro do corpo da etiqueta; 
Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante; 
Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos 

Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto 

Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade 
bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a 

aquisição mais os valores 
correspondentes aos gastos adicionais ou complementares);do valor líquido 
contábil (valor bruto contábil deduzido as 
depreciações/amortizações/exaustões)no período e acumuladas no início e 

em como gerar arquivos, destinados à prestação de contas 

Possuir integração em tempo real com a execução das despesas 
tando a liquidação ou o “em liquidação” do 

do patrimônio, quando este 

citado na LRF com vistas a 
atender aos artigos52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), 

Fiscal) e artigo 72 (Despesas com 
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serviços de terceiros), observadas as portarias 559 e 560 da
Tesouro Nacional, de 14/12/2001 e a Lei 9.755/98.

• Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 
indireta) conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).

• Emitir os relatórios os arquivos exigidos pelo TCE/RS para prestação de 
contas da LRF. 

 
Tesouraria 

• Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e 
a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação 
automática das receitas. 

• Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias.
• Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de 

forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas 
entidades bancárias. 

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

• Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias 
dentro de um período determinado.

• Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as 
necessidades do estabelecimento

• Possuir integração com o módulo de 
automática a baixa dos tributos

• Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização 
automática dos pagamento

• Permitir a autenticação eletrônica de documentos.
• Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único 

cheque. 
• Possuir controle de talonário de cheques.
• Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior.
• Permitir parametrizar se a emissão do bord

pagamento dos empenhos
• Permitir a emissão de Ordem de Pagamento.
• Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos 

para um mesmo fornecedor.
 
E-GOVERNO – Atendimento via Internet
Lei da Transparência - web 

• Possibilidade de impressão de todas as informações que são 
disponibilizadas. 

• Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que 
originou a despesa orçamentária.

• Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com
seus respectivos empenhos

• Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta.
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serviços de terceiros), observadas as portarias 559 e 560 da Secretaria do 
acional, de 14/12/2001 e a Lei 9.755/98. 

da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 
exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

Emitir os relatórios os arquivos exigidos pelo TCE/RS para prestação de 

Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e 
de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação 

 
Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. 
Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de 

formato da impressão com os modelos das diversas 

Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação 

ermitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias 
determinado. 

Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as 
necessidades do estabelecimento bancário. 
Possuir integração com o módulo de arrecadação de forma a efetuar 
automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. 
Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização 
automática dos pagamento se recebimentos efetuados pela tesouraria.

cação eletrônica de documentos. 
Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único 

Possuir controle de talonário de cheques. 
Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. 
Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o 
pagamento dos empenhos ou não. 
Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. 
Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos 

fornecedor. 

Atendimento via Internet 

Possibilidade de impressão de todas as informações que são 

Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que 
orçamentária. 

Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com
seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária.
Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta. 
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Secretaria do 

da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 

Emitir os relatórios os arquivos exigidos pelo TCE/RS para prestação de 

Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e 
de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação 

Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de 
formato da impressão com os modelos das diversas 

Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação 

ermitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias 

Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as 

arrecadação de forma a efetuar 

Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização 
se recebimentos efetuados pela tesouraria. 

Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único 

erô efetuará automaticamente o 

Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos 

Possibilidade de impressão de todas as informações que são 

Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que 

Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com 
que originaram a despesa orçamentária. 
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• Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta 
informação deve ser parametrizável, ficando a critério do
sistema informar o conteúdo que achar necessário.

• Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de 
emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação 
(esta informação deve ser parametrizável
liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho.

• Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos 
empenhos orçamentários,

• Movimentação diária das despesas, com pos
registros por: período, 
(CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho(orçamentário, extra
orçamentário ou restos a pagar).

• Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:
o Unidade gestora; 
o Data de emissão; 
o Funcional programática;
o Fonte de recursos;
o Credor, com seu respectivo documento;
o Tipo, número, ano e data de homologação da licitação;
o Número do processo de compra;
o Número do convênio;
o Número do contrato;
o Descrição da conta extra (para os empenhos 
o Histórico do empenho;

• Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor 
unitário; 

• Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em 
liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do 
sistema), liquidado, pago e anulado.

• Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.
• Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade 

gestora ou de todas deform
• Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores 

individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível, Natureza da Despesa e 
Credores. 

• Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, Natureza 
da Despesa e Credores. 

• Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Natureza da 
Despesa e Credores. 

• Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), 
Ação de Governo, Natureza da Despesa e
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Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta 
parametrizável, ficando a critério do administrador do 

sistema informar o conteúdo que achar necessário. 
Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de 

gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação 
(esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), 
liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. 
Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos 
empenhos orçamentários, extra-orçamentários e de restos a pagar. 
Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os 

 unidade gestora, credor, documento do credor 
(CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho(orçamentário, extra
orçamentário ou restos a pagar). 
Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: 

Funcional programática; 
Fonte de recursos; 
Credor, com seu respectivo documento; 
Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; 
Número do processo de compra; 
Número do convênio; 
Número do contrato; 
Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários
Histórico do empenho; 

Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor 

Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em 
mação deve ser parametrizável pelo administrador do 

sistema), liquidado, pago e anulado. 
Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.
Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade 
gestora ou de todas deforma consolidada. 
Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores 

por Órgão, Unidade, 3º Nível, Natureza da Despesa e 

Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores 
Função, Subfunção, Programa de Governo, Natureza 
 

Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores 
por Programa de Governo, Ação de Governo, Natureza da 

das Despesas por Ação de Governo, contendo valores 
Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), 

Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores. 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta 
administrador do 

Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de 
gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação 

elo administrador do sistema), 

Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos 
 

sibilidade de selecionar os 
unidade gestora, credor, documento do credor 

(CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho(orçamentário, extra-

orçamentários) 

Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor 

Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em 
mação deve ser parametrizável pelo administrador do 

Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora. 
Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade 

Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores 
por Órgão, Unidade, 3º Nível, Natureza da Despesa e 

Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores 
Função, Subfunção, Programa de Governo, Natureza 

Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores 
por Programa de Governo, Ação de Governo, Natureza da 

das Despesas por Ação de Governo, contendo valores 
Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), 
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• Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores 
individuais e totais por Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade 
de Aplicação, Elemento de Despesa e

• Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores 
individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza 
da Despesa e Credores. 

• Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores 
individuais e totais por Esfera, Natureza da Despesa e Credores.

• Movimentação de Arrecadação das Receitas por Natureza da Receita, 
contendo valores individuai
Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento.

• Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, 
contendo valores individuai
Espécie, Rubrica, Alínea, Subal

• Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão 
Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação 
Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação

• Movimentação das Despesas contendo os v
Créditos Adicionais, Dotação
(esta informação deve ser parametrizável pelo
Valor Liquidado e Valor Pago.

• Movimentação diária de arrecadação das receitas, conte
de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado.

• Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no 
dia, no mês e no período selecionado.

• Data da última atualização dos dados efetuada.
• Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, 

reajustes, e demais alterações.
fornecedor, valor e período.

• Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo 
selecioná-los pela modalidade,

• Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos à unidade 
gestora, identificando seus contratos e itens fornecidos.

• Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e 
contratos, permitindo selec

• Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei.
• Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, 

Departamento, Sessão, Setor,
• Valores Arrecadados, em níveis de visão por

valores. 
• Valores Lançados, Período, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus 

valores. 
• Valores Deduzidos, em níveis de visão por Natureza da Receita e seus 

valores. 
• Valores Arrecadados, em níveis de visão por Fonte de Recurso

Receita e seus valores. 

 
– RS – CEP: 98700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 Fone: (55) 3331

Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores 
Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade 

de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores. 
Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores 

Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza 
 

Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores 
Esfera, Natureza da Despesa e Credores. 

Movimentação de Arrecadação das Receitas por Natureza da Receita, 
contendo valores individuai se totais por Categoria Econômica, Origem, 
Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. 
Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, 
contendo valores individuai se totais por Natureza da Receita, Origem, 
Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. 
Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão 

das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação 
Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação Líquida. 
Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, 
Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, em Liquidação 
(esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), 
Valor Liquidado e Valor Pago. 
Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais 

dia, no mês e no período selecionado. 
Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no 

período selecionado. 
Data da última atualização dos dados efetuada. 

Contratos da Administração Pública com seus aditivos, 
reajustes, e demais alterações. Permitindo a seleção por finalidade, 
fornecedor, valor e período. 
Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo 

los pela modalidade, finalidade, objeto e expedição. 
Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos à unidade 

seus contratos e itens fornecidos. 
Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e 

selecioná-los produtos e períodos. 
Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei.
Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, 
Departamento, Sessão, Setor, Cargo e Servidor. 
Valores Arrecadados, em níveis de visão por Natureza da Receita e seus 

Valores Lançados, Período, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus 

Valores Deduzidos, em níveis de visão por Natureza da Receita e seus 

Valores Arrecadados, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da 
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Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores 
Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade 

Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores 
Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza 

Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores 

Movimentação de Arrecadação das Receitas por Natureza da Receita, 
tais por Categoria Econômica, Origem, 

Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, 
se totais por Natureza da Receita, Origem, 

Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão 
das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação 

alores da Dotação Inicial, 
Atualizada, Valor Empenhado, em Liquidação 

administrador do sistema), 

ndo os valores totais 

Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no 

Contratos da Administração Pública com seus aditivos, 
Permitindo a seleção por finalidade, 

Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo 

Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos à unidade 

Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e 

Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei. 
Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, 

Natureza da Receita e seus 

Valores Lançados, Período, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus 

Valores Deduzidos, em níveis de visão por Natureza da Receita e seus 

, Natureza da 
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• Valores Deduzidos, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da 
Receita e seus valores. 
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Valores Deduzidos, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da 
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Valores Deduzidos, em níveis de visão por Fonte de Recurso, Natureza da 
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MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul

PREGÃO 

Proposta Financeira para atendimento 
Objeto compreende a locação da cessão 
Sistema de Informática para a Gestão
ambiente Windows, para no mínimo 20 (vinte)
Dados Relacional, incluindo inst
customização, treinamento, assessoria perm
mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no
atendimento e suporte técnico para este sistema quando solicitado pela Prefeitura, 
tudo de acordo com este Edital e 
 

Anexo a proposta de preços deverá constar a planilha
 
Razão social, número do CNPJ, referência a esta licitação

telefone, endereço, fac-símile e, se houver, indicação de 
 
Declaramos que, nos preços abaixo ofertados estão inclusas to
como: tributos, implantação, customização, conversão dos dados, treinamentos 
despesas de viagens, bem como 
 
PROPOSTA SISTEMAS: 
 
Sistemas 

Contabilidade 
Orçamento Público – LOA 
SIAPC – PAD ao TCE-RS 
Atendimento a Lei de Responsabilidade
Fiscal 
Folha de Pagamento 
Patrimônio Integrado a Contabilidade
Emissão automática dos Empenhos da 
Folha de Pagamento 
Tesouraria 
Lei de Transparência – LC 131/2009 
WEB 
Total por Coluna 
Total Geral dos Sistemas 
Total Geral dos Sistemas por extenso (..............)
 
Não havendo valor para a Implantação, preencher o espaço com “********”.
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ANEXO II 
MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ----/2015 

 
 

Proposta Financeira para atendimento ao Pregão Presencial nº----/2015
da cessão de licença de uso e manutenção de um 

Sistema de Informática para a Gestão Pública, para implantação e execução em 
para no mínimo 20 (vinte)usuários, operando com Banco de 

Dados Relacional, incluindo instalação, implantação, conversão, 
customização, treinamento, assessoria permanente e serviços de manutenção 

al que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no
técnico para este sistema quando solicitado pela Prefeitura, 

udo de acordo com este Edital e seus Anexos. 

Anexo a proposta de preços deverá constar a planilha de custos. 

Razão social, número do CNPJ, referência a esta licitação, número de 
símile e, se houver, indicação de e-mail para contato;

Declaramos que, nos preços abaixo ofertados estão inclusas todas as despesas 
implantação, customização, conversão dos dados, treinamentos 

despesas de viagens, bem como todos os demais custos. 

Implantação Locação 
Mensal 

  
  
  

Responsabilidade   

  
Integrado a Contabilidade   

dos Empenhos da   

  
LC 131/2009 -   

  
 

as por extenso (..............) 

Não havendo valor para a Implantação, preencher o espaço com “********”. 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 

/2015, cujo 
de licença de uso e manutenção de um 

para implantação e execução em 
usuários, operando com Banco de 

alação, implantação, conversão, testes, 
anente e serviços de manutenção 

al que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, 
técnico para este sistema quando solicitado pela Prefeitura, 

, número de 
para contato; 

das as despesas 
implantação, customização, conversão dos dados, treinamentos e 
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Total Geral dos Sistemas= Total da Implantação + (Total da 
Manutenção Mensal * 12). 
 
Esta Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados da data de sua abertura.
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
estabelecidas no Edital e Anexos.
 
 

(assinatura e identificação do representante legal e carimbo da empresa)
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= Total da Implantação + (Total da Locação com 

tem validade de 60 (sessenta) dias contados da data de sua abertura.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
em causa e nossa plena concordância com as condições 

estabelecidas no Edital e Anexos. 

(data) 
(assinatura e identificação do representante legal e carimbo da empresa)

92 Fone: (55) 3331-7900 

Locação com 

tem validade de 60 (sessenta) dias contados da data de sua abertura. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
em causa e nossa plena concordância com as condições 

(assinatura e identificação do representante legal e carimbo da empresa) 
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PLANILHA DE CUSTOS

 
Objeto Contratação de empresa especializada do ramo de Tecnologia 

da Informação para a instalação, implantação e manutenção de 
sistema de gestão pública municipal.
_ 

 
Item Indicadores de Custo

I Custo do Objeto
1 Mão de Obra com desenvolvimento e 

customização do sistema 
 Total do Custo do Objeto

II Encargos Financeiros
1 Impostos e Taxas (PIS/PASEP, 

COFINS, CSLL, IRPJ, INSS, ISS)
2 Despesas Adm. Finan. Comer.
3 Infraestrutura/ Atendimento
4 Lucro Operacional 

Total das demais despesas e encargos 
financeiros 

 TOTAL GERAL DO OBJETO
 

___________________
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ANEXO III 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS 
 

Contratação de empresa especializada do ramo de Tecnologia 
da Informação para a instalação, implantação e manutenção de 

gestão pública municipal. 

Indicadores de Custo Base de 
Calculo 

Valor Mensal

Custo do Objeto % R$ 
Mão de Obra com desenvolvimento e 

 
35%  

Total do Custo do Objeto  
Encargos Financeiros   

(PIS/PASEP, 
COFINS, CSLL, IRPJ, INSS, ISS) 

13%  

Despesas Adm. Finan. Comer. 17%  
Infraestrutura/ Atendimento 25%  

10%   
Total das demais despesas e encargos  

TOTAL GERAL DO OBJETO  

 
___________________ 

Presidente 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Contratação de empresa especializada do ramo de Tecnologia 
da Informação para a instalação, implantação e manutenção de 

Valor Mensal 
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AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

Concluída a fase de HABILITAÇÃO, será iniciada a fase de Avaliação de 
Conformidade dosistema com a convocação da licitante vencedora da etapa de 
lances e devidamente habilitada, 
apresentação de sua solução sendo que terá o prazo 
conclusão da mesma. 

O Consórcio disponibilizará a estrutura física para a aprese
empresa, com Datashow e Internet. Todos os demais requisitos necessár
perfeita apresentação deverão ser disponibilizados 
cuja solução estiver em avaliação.
 
Roteiro básico da apresentação:
 
É pressuposto para o sistema o atendimento completo a legislação vigente, entre 
elas a totalidadedas NBCASP –
Setor Público, já em vigor. 
 
Todas as integrações deverão ocorrer de forma automatizada, tempestiva e sem 
processos manuais. 
 

1. Visão geral e conceitual de todo o sistema;
 

2. Comprovação que toda a sol
banco de dados previstoneste edital e Anexos;
 

3. Apresentação completa do sistema, seguindo as funções estabelecidas no 
edital e, especialmente,no Termo de Referência, com ênfase a:
 

a. Processo de integração entre a 
b. Processo de integração entre o patrimônio e a contabilidade;

 
 
 

I. O sistema atende aos quesitos de especificações técnica
descritaneste Edital e Anexos? 
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ANEXO IV 

 
AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
 

Concluída a fase de HABILITAÇÃO, será iniciada a fase de Avaliação de 
Conformidade dosistema com a convocação da licitante vencedora da etapa de 
ances e devidamente habilitada, para que em até 02 (dois) dias úteis dê início à 

solução sendo que terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para 

disponibilizará a estrutura física para a apresentação da 
e Internet. Todos os demais requisitos necessár

ão deverão ser disponibilizados exclusivamente pela empresa 
cuja solução estiver em avaliação. 

Roteiro básico da apresentação: 

É pressuposto para o sistema o atendimento completo a legislação vigente, entre 
– Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Todas as integrações deverão ocorrer de forma automatizada, tempestiva e sem 

Visão geral e conceitual de todo o sistema; 

Comprovação que toda a solução opera sob o ambiente operacional e de 
banco de dados previstoneste edital e Anexos; 

Apresentação completa do sistema, seguindo as funções estabelecidas no 
edital e, especialmente,no Termo de Referência, com ênfase a: 

Processo de integração entre a folha de pagamentos e contabilidade;
Processo de integração entre o patrimônio e a contabilidade; 

I. O sistema atende aos quesitos de especificações técnicas e de integração 

92 Fone: (55) 3331-7900 

Concluída a fase de HABILITAÇÃO, será iniciada a fase de Avaliação de 
Conformidade dosistema com a convocação da licitante vencedora da etapa de 

dê início à 
de até 03 (três) dias úteis para 

ntação da 
e Internet. Todos os demais requisitos necessários a 

exclusivamente pela empresa 

É pressuposto para o sistema o atendimento completo a legislação vigente, entre 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Todas as integrações deverão ocorrer de forma automatizada, tempestiva e sem 

ução opera sob o ambiente operacional e de 

Apresentação completa do sistema, seguindo as funções estabelecidas no 

folha de pagamentos e contabilidade; 
 

s e de integração 
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MINUTA DE CONTRATO DE

PRESTAÇÃO D

 
 

Pelo presente termo de contrato, de um lado o 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
interno, inscrita no CNPJ sob n° 
José Martins, n°489, na cidade de Ijui,
Sr. José Francisco Teixeira Câ
n°999.999.999-99 residente e domiciliado 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa..............,inscrita no CNPJ 
n°....................., com sede na........................, n°................
cidade de................, neste ato representada pelo Sr. ...................., br
(profissão), portador da carteira de identidade n°...................., CPF n°....
residente e domiciliado na rua.............., 
de...................., doravante denominada CONTRATADA, 
modalidade............. n°........., na 
as condições do edital referido, e termos da propos
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

O presente contrato tem por 
de__________________,vinculado ao edital de licitação nº ____/____ e à proposta 
vencedora,conforme termos de homologação e de adjudicação, que fazem p
integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS PARA VIGÊNCIA DO SERVI
 

Os serviços objeto deste contrato deverão ser
no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato emitida pelo 
CONTRATANTE. 

O prazo de que trata o subitem anterior poderá
pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e dur
transcurso do respectivo prazo. 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a 
anuência da contratada nos termos 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO DE 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

Termo de contrato que entre si fazem o Consórcio 
Municipal de Saúde 
empresa.....................,tendo como objeto a 
contratação de................ 

Pelo presente termo de contrato, de um lado o Consórcio Municipal de Saúde 
Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ sob n° 02.231.696/0001-92, com sede à Avenida David 
na cidade de Ijui, neste ato representado por seu Presidente

Francisco Teixeira Cândido, brasileiro, casado, portador do CPF 
99 residente e domiciliado na cidade de Candido Godói, doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa..............,inscrita no CNPJ 
na........................, n°..................., bairro..................., 

cidade de................, neste ato representada pelo Sr. ...................., br
da carteira de identidade n°...................., CPF n°....

a rua.............., n°............., bairro.............., na cidade 
oravante denominada CONTRATADA, com base na licitação 

 Lei n° 8.666/93, assim como em conformidade com 
as condições do edital referido, e termos da proposta, firmam o presente contrato, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços 

vinculado ao edital de licitação nº ____/____ e à proposta 
vencedora,conforme termos de homologação e de adjudicação, que fazem p

como se nele estivessem transcritos. 

PRAZOS PARA VIGÊNCIA DO SERVIÇO: 

Os serviços objeto deste contrato deverão ser iniciados, pela CONTRATADA, 
prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato emitida pelo 

O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, uma vez e 
mo período, desde que seja requerido de forma motivada e dur

 
vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 

podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a 
uência da contratada nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993.

92 Fone: (55) 3331-7900 

Consórcio 
e a 

empresa.....................,tendo como objeto a 

Consórcio Municipal de Saúde 
pessoa jurídica de direito público 

Avenida David 
Presidente, 

, portador do CPF 
, doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa..............,inscrita no CNPJ 
..., bairro..................., na 

cidade de................, neste ato representada pelo Sr. ...................., brasileiro, 
da carteira de identidade n°...................., CPF n°............., 

n°............., bairro.............., na cidade 
com base na licitação 

conformidade com 
ta, firmam o presente contrato, 

objeto a prestação dos serviços 
vinculado ao edital de licitação nº ____/____ e à proposta 

vencedora,conforme termos de homologação e de adjudicação, que fazem parte 

iniciados, pela CONTRATADA, 
prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato emitida pelo 

ser prorrogado, uma vez e 
mo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o 

es, a contar 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a 

do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 
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O sistema será instalado nas repartições d
Saúde, sendo também entendidas como tal as 
prédio do Consórcio, conforme d

 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

I. Executar fielmente o objeto do presente contrato;
II. Indicar preposto para representá

prestando todosos esclarecimentos que forem solicitados pelo
cujas reclamações se obriga a atender,prontamente ao fiscal do contrato;

III. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 
despesasincidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir 
todas as obrigações trab
funcionários que empregar para a execução dos serviços,inclusive as 
decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

IV. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à 
CONTRATANTEe/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente 
apurados mediante processo administrativo,quando da execução dos 
serviços; 

V. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se 
verificaremvícios, defeitos ou incorreções 
contratado; 

VI. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 
habilitaçãoe qualificação exigidas no processo licitatório;

VII. O sistema será instalado nas repartições do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde, sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem 
lotadas no prédio do Consórcio, conforme determinação da Administração;

VIII. O prazo para início de instalação do sistema será de 05 (cinco) dias corridos, 
a contarda data de assinatura do contra

IX. Todo o legado de informações pertencentes ao 
informatizadas,deverá ser convertido e unificado aos layouts e conceitos da 
nova base de dados que irácompor o sistema contratado. Tudo deverá estar 
convertido e em perfeita cons
neste Edital. 

X. O prazo para conversão, customização, implantação, treinamento e utilização 
plena dosistema, não poderá ser superior a 
data de assinatura docontrato; instal
empresa contratada, com datas préagendadasentre as partes.

XI. O treinamento deverá ser realizado na sede d
treinamentoconstará de apresentação geral do sistema, e acompanhamento 
de toda a documentação em nív
possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão econsultas, 
referente a cada tela, bem como os cálculos e processos, a emissão de 
relatórios e suarespectiva análise. Possibilitando ao final dos treinament
utilização plena de todos os respectivosmódulos de sistemas.

XII. A contratada deverá promover manutençãoe suporte técnico permanente nos 
dias úteis e horários de expediente do Município, através decontatos via 
telefone, e-mail, acesso remoto e sistema de 
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O sistema será instalado nas repartições do Consórcio Intermunicipal de 
, sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem lotadasn

, conforme determinação da Administração. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
xecutar fielmente o objeto do presente contrato; 

ndicar preposto para representá-la na execução do presente contrato 
prestando todosos esclarecimentos que forem solicitados pelo Consórcio
cujas reclamações se obriga a atender,prontamente ao fiscal do contrato;

se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 
despesasincidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir 
todas as obrigações trabalhistas,previdenciárias e acidentárias relativas aos 
funcionários que empregar para a execução dos serviços,inclusive as 
decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos; 

se por todos os danos causados por seus funcionários à 
RATANTEe/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente 

apurados mediante processo administrativo,quando da execução dos 

eparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se 
verificaremvícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço 

anter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 
habilitaçãoe qualificação exigidas no processo licitatório; 
O sistema será instalado nas repartições do Consórcio Intermunicipal de 

aúde, sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem 
lotadas no prédio do Consórcio, conforme determinação da Administração;

prazo para início de instalação do sistema será de 05 (cinco) dias corridos, 
a contarda data de assinatura do contrato. 

odo o legado de informações pertencentes ao consórcio, em todas as áreas 
informatizadas,deverá ser convertido e unificado aos layouts e conceitos da 
nova base de dados que irácompor o sistema contratado. Tudo deverá estar 
convertido e em perfeita consistência até o prazofinal da implantação, previsto 

prazo para conversão, customização, implantação, treinamento e utilização 
plena dosistema, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos a contar da 
data de assinatura docontrato; instalação dos módulos deverá ser feita pela 
empresa contratada, com datas préagendadasentre as partes. 

treinamento deverá ser realizado na sede doConsórcio
treinamentoconstará de apresentação geral do sistema, e acompanhamento 
de toda a documentação em nívelde usuário. O treinamento deverá 
possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão econsultas, 
referente a cada tela, bem como os cálculos e processos, a emissão de 
relatórios e suarespectiva análise. Possibilitando ao final dos treinament
utilização plena de todos os respectivosmódulos de sistemas. 
A contratada deverá promover manutençãoe suporte técnico permanente nos 
dias úteis e horários de expediente do Município, através decontatos via 

mail, acesso remoto e sistema de atendimento online, por técnicos 

92 Fone: (55) 3331-7900 

o Consórcio Intermunicipal de 
que não estiverem lotadasno 

la na execução do presente contrato 
Consórcio, 

cujas reclamações se obriga a atender,prontamente ao fiscal do contrato; 
se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 

despesasincidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir 
alhistas,previdenciárias e acidentárias relativas aos 

funcionários que empregar para a execução dos serviços,inclusive as 

se por todos os danos causados por seus funcionários à 
RATANTEe/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente 

apurados mediante processo administrativo,quando da execução dos 

eparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se 
resultantes da execução do serviço 

anter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 

O sistema será instalado nas repartições do Consórcio Intermunicipal de 
aúde, sendo também entendidas como tal as Salas que não estiverem 

lotadas no prédio do Consórcio, conforme determinação da Administração; 
prazo para início de instalação do sistema será de 05 (cinco) dias corridos, 

, em todas as áreas 
informatizadas,deverá ser convertido e unificado aos layouts e conceitos da 
nova base de dados que irácompor o sistema contratado. Tudo deverá estar 

istência até o prazofinal da implantação, previsto 

prazo para conversão, customização, implantação, treinamento e utilização 
) dias corridos a contar da 

ação dos módulos deverá ser feita pela 

oConsórcio. O 
treinamentoconstará de apresentação geral do sistema, e acompanhamento 

elde usuário. O treinamento deverá 
possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão econsultas, 
referente a cada tela, bem como os cálculos e processos, a emissão de 
relatórios e suarespectiva análise. Possibilitando ao final dos treinamentos a 

A contratada deverá promover manutençãoe suporte técnico permanente nos 
dias úteis e horários de expediente do Município, através decontatos via 

atendimento online, por técnicos 
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especializadoscom chat próprio e com a possibilidade de gravação de 
histórico de atendimento que nãopermita a exclusão ou alteração.

XIII. A proponente deverá apresentar e disponibilizar sistema de Gestão de 
Demandas,registrando o controle de solicitações, para que seja possível 
acompanhar, via Internet, o andamento de uma solicitação, referente a 
sistemas ou serviços prestados, desde sua abertura até oencerramento, com 
as funções mínimas a seguir descritas:

a. Permitir a inclusão po
tipo de solicitaçãode serviço (dúvidas, sugestões, problemas);

b. Permitir o registro e acompanhamento de todos os passos e etapas 
havidos duranteo encaminhamento / solução da demanda cadastrada, 
de forma que o usuário possaa qualquer momento, via Internet, 
verificar o andamento da sua solicitação;

c. Possuir senhas de acesso, configuráveis pelo usuário;
i. Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas 

seguintes situações/condições: em determinado intervalo de 
tempo, em situações de: Concluídas,em atendimento, etc..., com 
prazo vencido, selecionar as demandas para um 
determinadosistema/serviço.

d. Imprimir relatório detalhado das demandas nas situações/condições 
aqui apresentadas;

e. Possuir rotina de e
para os responsáveisindicados, sempre que ocorra determinada 
situação relativamente à demanda(por exemplo
para o atendimento, seja concluída);

f. 1º nível de criticidade: atendimento aos usuários por telefone ou por 
meio de um sistemade gerenciamento de chamados via 
com acesso gratuito, em línguaportuguesa, das 08:00 às 12:00 
13:30 às 18:00, horário de Brasília, desegunda
exceto nos feriados nacionais;

g. 2º nível: de criticidade: atendimento às demandas encaminhadas pelo 
1º nível, prestadopor consultores funcionais;

h. A contratada deverá gerar, automatica
telefônico ousubmissão do formulário 
sequencial, com a indicaçãoda data e horário, a partir do qual fluirá o 
tempo de solução; 

i. O suporte, no caso de dúvidas, será prestado remotamente, devendo o 
início do serviçoocorrer no tempo máximo de 01(uma) hora a partir da 
geração do protocolo dochamado de atendimento;

j. O nível de criticidade da ocorrência será definido no chamado de 
atendimento pelacontratante.

 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

I. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços 
executados, em conformidade com a Cláusula Sexta;

II. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem 
sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, s
prejuízo da aplicação das 
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especializadoscom chat próprio e com a possibilidade de gravação de 
histórico de atendimento que nãopermita a exclusão ou alteração. 
A proponente deverá apresentar e disponibilizar sistema de Gestão de 

o controle de solicitações, para que seja possível 
acompanhar, via Internet, o andamento de uma solicitação, referente a 
sistemas ou serviços prestados, desde sua abertura até oencerramento, com 
as funções mínimas a seguir descritas: 

Permitir a inclusão por parte do usuário via Internet (site), de qualquer 
tipo de solicitaçãode serviço (dúvidas, sugestões, problemas);

ermitir o registro e acompanhamento de todos os passos e etapas 
havidos duranteo encaminhamento / solução da demanda cadastrada, 

e o usuário possaa qualquer momento, via Internet, 
verificar o andamento da sua solicitação; 

ossuir senhas de acesso, configuráveis pelo usuário; 
Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas 
seguintes situações/condições: em determinado intervalo de 
tempo, em situações de: Concluídas,em atendimento, etc..., com 
prazo vencido, selecionar as demandas para um 
determinadosistema/serviço. 

rimir relatório detalhado das demandas nas situações/condições 
aqui apresentadas; 
Possuir rotina de e-mails configuráveis, que permita disparar e
para os responsáveisindicados, sempre que ocorra determinada 
situação relativamente à demanda(por exemplo, expire o prazo previsto 
para o atendimento, seja concluída); 
1º nível de criticidade: atendimento aos usuários por telefone ou por 
meio de um sistemade gerenciamento de chamados via web
com acesso gratuito, em línguaportuguesa, das 08:00 às 12:00 
13:30 às 18:00, horário de Brasília, desegunda-feira à sexta
exceto nos feriados nacionais; 
2º nível: de criticidade: atendimento às demandas encaminhadas pelo 
1º nível, prestadopor consultores funcionais; 
A contratada deverá gerar, automaticamente, no momento do contato 
telefônico ousubmissão do formulário web – um protocolo numérico 
sequencial, com a indicaçãoda data e horário, a partir do qual fluirá o 

 
O suporte, no caso de dúvidas, será prestado remotamente, devendo o 

io do serviçoocorrer no tempo máximo de 01(uma) hora a partir da 
geração do protocolo dochamado de atendimento; 

nível de criticidade da ocorrência será definido no chamado de 
atendimento pelacontratante. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
fetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços 

em conformidade com a Cláusula Sexta; 
eterminar as providências necessárias quando os serviços não estiverem 

realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, s
 sanções pertinentes, quando for o caso; 
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especializadoscom chat próprio e com a possibilidade de gravação de 

A proponente deverá apresentar e disponibilizar sistema de Gestão de 
o controle de solicitações, para que seja possível 

acompanhar, via Internet, o andamento de uma solicitação, referente a 
sistemas ou serviços prestados, desde sua abertura até oencerramento, com 

r parte do usuário via Internet (site), de qualquer 
tipo de solicitaçãode serviço (dúvidas, sugestões, problemas); 

ermitir o registro e acompanhamento de todos os passos e etapas 
havidos duranteo encaminhamento / solução da demanda cadastrada, 

e o usuário possaa qualquer momento, via Internet, 

Permitir ao usuário, verificar as demandas no mínimo nas 
seguintes situações/condições: em determinado intervalo de 
tempo, em situações de: Concluídas,em atendimento, etc..., com 
prazo vencido, selecionar as demandas para um 

rimir relatório detalhado das demandas nas situações/condições 

mails configuráveis, que permita disparar e-mail 
para os responsáveisindicados, sempre que ocorra determinada 

, expire o prazo previsto 

1º nível de criticidade: atendimento aos usuários por telefone ou por 
web, ambos 

com acesso gratuito, em línguaportuguesa, das 08:00 às 12:00 e das 
feira à sexta-feira, 

2º nível: de criticidade: atendimento às demandas encaminhadas pelo 

mente, no momento do contato 
um protocolo numérico 

sequencial, com a indicaçãoda data e horário, a partir do qual fluirá o 

O suporte, no caso de dúvidas, será prestado remotamente, devendo o 
io do serviçoocorrer no tempo máximo de 01(uma) hora a partir da 

nível de criticidade da ocorrência será definido no chamado de 

fetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços 

eterminar as providências necessárias quando os serviços não estiverem 
realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem 
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III. Acompanhar a desempenho do sistema e constantemente realizar, junto aos 
usuários, levantamento de melhorias e necessidades a serem 
implementadas, pela contratada. No caso de
técnica, deverá à contratada, informar em quarenta e oito horas a natureza
problema, se for o caso. 

IV. Após a conclusão da etapa de instalação e treinamento emitir Termo de 
Homologação de Implantação pelo 

 
CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

I. Encontrada alguma irregularidade durante o prazo de execução do serviço, a 
contratada deverá corrigir imediatamente, na forma do art. 69 da Lei n.º 
8.666/1993, após o qual, em
reduzido a termo, que será encaminhado à autoridade
adote os procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

 
CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço total certo e ajustado será R$ 
 
Sistemas: 

I. O pagamento será efetuado após a execução mensal do serviço, ocorrendo 
mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, aprovada pela 
Administração. 

II. O pagamento referente às fases iniciais (conversão
treinamento) será efetuado após assinatura do 
Implantação expedido pelo
pagamento será no prazo de 30 (trinta) dias após

III. Consórcio Intermunicipal de Saúde
pelos Módulos implantados, ou à medida que forem sendo implantados.

IV. Os valores propostos para locação e manutenção mensal dos sistemas serão 
reajustados, a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP
e periodicidade que venha a substituí
econômico-financeiro entre as

V. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí
Administração compensará

VI. Serão processadas as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais nos 
termos da legislação que regula a matéria.

VII. A nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor deverá conter, e
fácil visualização, a indicação de referência a esta Licitação a fim de acelerar 
o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento.

 
CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES:

Pelo inadimplemento das obrigações, a licitante, conforme a infração estará 
sujeita àsseguintes penalidades:

I. Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 
acessórias; 
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companhar a desempenho do sistema e constantemente realizar, junto aos 
levantamento de melhorias e necessidades a serem 

implementadas, pela contratada. No caso de necessidade de assistência 
técnica, deverá à contratada, informar em quarenta e oito horas a natureza

pós a conclusão da etapa de instalação e treinamento emitir Termo de 
de Implantação pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde

EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
Encontrada alguma irregularidade durante o prazo de execução do serviço, a 

deverá corrigir imediatamente, na forma do art. 69 da Lei n.º 
8.666/1993, após o qual, em não havendo a regularização, o fato será 
reduzido a termo, que será encaminhado à autoridade competente, para que 
adote os procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O preço total certo e ajustado será R$ ---------- 

será efetuado após a execução mensal do serviço, ocorrendo 
mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, aprovada pela 

O pagamento referente às fases iniciais (conversão, implantação, 
efetuado após assinatura do Termo de Homologação de 

expedido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, sendo que o 
pagamento será no prazo de 30 (trinta) dias após esta data. 
Consórcio Intermunicipal de Saúde reserva-se o direito de pagar somente 

Módulos implantados, ou à medida que forem sendo implantados.
Os valores propostos para locação e manutenção mensal dos sistemas serão 

a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M, ou outro índice 
que venha a substituí-lo, a fim de restabelecer o equilíbrio 

financeiro entre as partes. 
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, 
Serão processadas as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais nos 

legislação que regula a matéria. 
A nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 

a indicação de referência a esta Licitação a fim de acelerar 
do documento fiscal para pagamento. 

PENALIDADES: 
Pelo inadimplemento das obrigações, a licitante, conforme a infração estará 

sujeita àsseguintes penalidades: 
Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 
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companhar a desempenho do sistema e constantemente realizar, junto aos 
levantamento de melhorias e necessidades a serem 

de assistência 
técnica, deverá à contratada, informar em quarenta e oito horas a natureza do 

pós a conclusão da etapa de instalação e treinamento emitir Termo de 
Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

Encontrada alguma irregularidade durante o prazo de execução do serviço, a 
deverá corrigir imediatamente, na forma do art. 69 da Lei n.º 

não havendo a regularização, o fato será 
competente, para que 

será efetuado após a execução mensal do serviço, ocorrendo 
mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, aprovada pela 

, implantação, 
Termo de Homologação de 

, sendo que o 

se o direito de pagar somente 
Módulos implantados, ou à medida que forem sendo implantados. 

Os valores propostos para locação e manutenção mensal dos sistemas serão 
M, ou outro índice 

lo, a fim de restabelecer o equilíbrio 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
Serão processadas as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais nos 

m local de 
a indicação de referência a esta Licitação a fim de acelerar 

Pelo inadimplemento das obrigações, a licitante, conforme a infração estará 

Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 
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II. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do início estipulado 
prestação dos serviços, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será 
considerada inexecução contratual;

III. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;

IV. Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 

V. Identificados documentos ou informações falsas na instrução do 
procedimento licitatório e na execução desse contrato será aplicada a pena 
de declaração de inidoneidade pelo prazo de 05 (cinco) ano(s).
§ 1º As multas serão calculadas sobre o valo
§ 2º As multas aplicadas na execução do presente contrato serão 
descontadas da garantia
pagamento a ser realizado à CONTRATADA, 
judicial. 

 
Parágrafo primeiro: As p

contratada, quando for o caso. 
 

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for impo
fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

 
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL:

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: 

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 

III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviç

IV. O atraso injustificado no início do serviço;
V. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou 
cisão ou incorporação, não

VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
1º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

IX. A decretação de falência; 
X. A dissolução da sociedade;
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Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do início estipulado 
prestação dos serviços, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será 

inexecução contratual; 
Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano; 

Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos (es); 
Identificados documentos ou informações falsas na instrução do 

licitatório e na execução desse contrato será aplicada a pena 
inidoneidade pelo prazo de 05 (cinco) ano(s). 

§ 1º As multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
§ 2º As multas aplicadas na execução do presente contrato serão 
descontadas da garantia contratual e, em caso de insuficiência dessa, do 

o a ser realizado à CONTRATADA, sem prejuízo da sua cobrança 

As penalidades serão registradas no cadastro da 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for impo

idade ou inadimplência contratual. 

RESCISÃO CONTRATUAL: 
Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para 

lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando 

o de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

atraso injustificado no início do serviço; 
paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

 
dissolução da sociedade; 
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Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do início estipulado para a 
prestação dos serviços, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será 

Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

Identificados documentos ou informações falsas na instrução do 
licitatório e na execução desse contrato será aplicada a pena 

§ 2º As multas aplicadas na execução do presente contrato serão 
contratual e, em caso de insuficiência dessa, do 

sem prejuízo da sua cobrança 

enalidades serão registradas no cadastro da 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 

Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para 
lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando 

o de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
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XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;

XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificada se determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
a que está subordinado o
a que se refere o contrato;

XIII. 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;

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Admin
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
pagamento obrigatório de indeniz
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados,
grave perturbação da ordem interna ou guerra
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;

XVI. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos pr
como das fontes de materiais

XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem preju
sanções penais cabíveis. 
§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, 

poderá ser determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79,
inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

§2º A CONTRATADA reconhece os dire
art. 80da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em
parcial ou total de cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos.

§ 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo ac
conveniênciado CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a 
CONTRATADA o valor dos serviços já 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Fica eleito o Foro da Comarca de 
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 
por mais privilegiado que seja. 
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alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
prejudique a execução do contrato; 

azões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
se determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 

a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o contrato; 

supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do 

art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 
suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

 casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
decorrentes de obras, 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; 

não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato. 
escumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem preju

 
§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, 
ser determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79,

§2º A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no 
art. 80da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos.
§ 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a 

conveniênciado CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a 
TRATADA o valor dos serviços já executados. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí, para dirimir quaisquer litígios oriundos 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 
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alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

azões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
se determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 

contratante e exaradas no processo administrativo 

supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do 

istração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

ações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

casos, o direito de optar pela suspensão do 
normalizada a situação; 

atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 

salvo em caso de calamidade pública, 
ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
azos contratuais, bem 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

escumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 

§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, 
ser determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, 

itos da CONTRATANTE, previstos no 
inexecução 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 
ordo, atendida a 

conveniênciado CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte 

, para dirimir quaisquer litígios oriundos 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, 
em 04(quatro) vias de igual teor e forma.
 
 

_____________________, ___ de

_________________________________________________

 
 
 
A presente minuta contratual foi devidamente examinada e aprovada 
Procuradoria Jurídica. 
 
Em ____/____/_______. 
 
 
________________________ 
Procurador(a) Jurídico(a) 
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estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, 
em 04(quatro) vias de igual teor e forma. 

_____________________, ___ de____________ de 20___. 
 
 

_________________________________________________ 

Presidente do CISA 

contratual foi devidamente examinada e aprovada por esta 
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estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, 

por esta 



 

         Avenida David José Martins, 489 – Ijuí –

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
 
 

Licitante ( ), sediada na Rua __________________, nº_____, bairro 
__________, cidade_______________ , estado___
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e entre
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço of

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

 
 

Cidade ________, __ de _______ de ______
 
 
Nome e carimbo 
Cargo 
RG 
Licitante 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

sediada na Rua __________________, nº_____, bairro 
__________, cidade_______________ , estado___, declara, sob as penas da lei, 
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e entregamos nossos 

a indicação do objeto e do preço oferecidos. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Cidade ________, __ de _______ de ______ 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

sediada na Rua __________________, nº_____, bairro 
, declara, sob as penas da lei, 

gamos nossos 



 

         Avenida David José Martins, 489 – Ijuí –

 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
 
 

Declaramos para fins de participação na 
...........................................(preencher com o tipo de licitação) nº ...../..... (preencher o 
nº da licitação) que a empresa............................................., CNPJ nº ........................
cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não 
tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

 
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a

vigência do contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 
9.854/99 e o inciso V do artigo 13 do Decr

................................................., ....................de................................. de ...............
 
 
 
 
 
Nome e carimbo 
Cargo 
RG 
Licitante 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Declaramos para fins de participação na 
...........................................(preencher com o tipo de licitação) nº ...../..... (preencher o 
nº da licitação) que a empresa............................................., CNPJ nº ........................
cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não 
tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 

vo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a
vigência do contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 

V do artigo 13 do Decreto nº 3.555/2000. 
 
 
 
 

................................................., ....................de................................. de ...............
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DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos para fins de participação na 
...........................................(preencher com o tipo de licitação) nº ...../..... (preencher o 
nº da licitação) que a empresa............................................., CNPJ nº ........................, 
cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não 
tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a 
vigência do contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 

................................................., ....................de................................. de ................... 


