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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019 

 

1. PREÂMBULO: 
 

1.1. O MUNICIPIO DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Prefeitura 

Municipal de Angical, através do PREGOEIRO OFICIAL e Equipe de Apoio, designado pela 

Portaria N˚ 1.191 de 02 de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar procedimento licitatório, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, Tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, no dia 25/02/2019, às 11h:30min, conforme descrito neste Edital e seus 

anexos, de conformidade com as Leis Federais Ns. 10.520/2002; 8.666/1993 e legislação vigente.  
 

1.2. Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser 

entregues ao pregoeiro às 09h:30min do dia 25/02/2019, setor de licitação na sede desta Prefeitura, 

situada na Rua Abdon Passos, nº 01, Centro, Angical – BA. 

 

1. OBJETOS DA LICITAÇÃO: 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de Licença de uso de Software 

integrado com acesso ilimitado de usuários e Prestação de Serviços especializados de 

Implantação, Manutenção e Treinamento de Sistemas de informática para a gestão fiscal, 

contábil e administrativa, deste Município de Angical estado da Bahia, conforme 

especificações contidas no ANEXO I em apenso.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1. Não poderão participar da presente licitação os interessados que se enquadrem nas 

seguintes hipóteses, a seguir elencadas: 
 

2.1.1. Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior (inciso IV do art. 87 da lei 8.666/93, de 21 

de junho de 1993); 
 

2.1.2. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 
 

2.1.3. Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 

controladora, coligada ou subsidiária entre si; 
 

2.1.4. Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

2.2. Que não detenham a atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 

2.3. Possua capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, até a data 

de aquisição deste Edital, em conformidade com o Art. 31 § 2 e § 3 da Lei. 8.666/93; 
 

2.4. A participação na presente licitação fica condicionada ao atendimento a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos 

decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização às licitantes pela realização de tais atos. 
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

4.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital; 
 

4.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 

4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 
 

4.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e 

amplo defeso, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente; 
 

4.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) 

a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.666/93. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO:  
 

5.1. Na sessão pública será admitido o credenciamento e a intervenção de somente um 

representante de cada licitante para formular propostas, o qual deverá se apresentar para 

credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório.  
 

5.1.1. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA 

DOS ENVELOPES.  
 

5.2. O Credenciamento será efetuado da seguinte forma:  
 

5.2.1. Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar:  
 

a) Documento de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto, e; 
 

b) Cópia do respectivo Estatuto Social ou Contrato Social, em vigor, devidamente 

registrado; em se tratando de sociedade empresária, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores; no caso de sociedade simples, inscrição do ato 

constitutivo acompanhado de prova de administrador (es) em exercício; se empresário, 

inscrição comercial devidamente registrada; em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
 

5.2.2. Se Representante Legal da empresa, deverá apresentar:  
 

a) Documento de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor (original ou fotocópia autentica); 
 

c) Instrumento público de procuração, com firma reconhecida, com poderes para formular 

ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome da licitante, ou;  
 

d) Instrumento particular de mandato, com firma reconhecida, a fim de assegurar que o 

mandato detém poderes para tanto, conforme Modelo do Anexo III.  
 

5.3. O credenciamento será realizado no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos 

envelopes contendo as Propostas e Documentação, sendo a mesma condição obrigatória para a 

participação das licitantes neste Pregão. Poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja 
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exibido o original, para autenticação pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio, ou por publicações em 

Órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar 

necessário, verificará sua autenticidade e veracidade; 
 

5.4. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de 

representante, não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, ela 

não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma na 

sessão do pregão. Será considerada como única oferta, a constante na Proposta de Preços 

(ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA).  
 

§1 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de uma empresa 

na presente licitação. 

 

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” e “2”: 
 

6.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) apresentará 

(ão) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação 

(ANEXO V) e declaração de conhecimento e enquadramento (ANEXO VII) e entregará o 

envelope contendo a(s) proposta(s) de preços, não sendo aceita a partir desse momento, a admissão 

de novos licitantes; 
 

6.2. Os envelopes “1” e “2” contendo respectivamente a proposta de preço e documentação 

referente à habilitação deverá ser entregue na data, horário e local indicados no preâmbulo deste 

edital, devidamente lacrados, constando da face de todos os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL - BAHIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 

RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 
 

ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL - BAHIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 

RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, 

redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas devidamente 

datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante, na 

forma do ANEXO II; 

  

7.2. Na Proposta de Preço deverá constar, sob pena de desclassificação: 
 

7.2.1. Razão social da licitante, N° do CNPJ / MF, endereço completo, telefone, e-mail para 

contato e, N° da conta corrente, agência e respectivo Banco; 
 

7.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

a contar da data de sua apresentação; 
 

7.2.3. Uma única cotação, com preços unitários e totais por item, em moeda corrente nacional, 

expressos em algarismos e por extenso (somente por extenso o valor total da proposta), 

sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, 

será considerado este último; 
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7.2.4. Prazo de entrega não superior a 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da 

Ordem de Fornecimento; 
 

7.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste Edital e seus Anexos; 
 

7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 
 

7.6. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a 

análise prévia que se fizer necessária; 
 

7.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço unitário, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 

termos originais. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

(Artigo 4º, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei nº 10.520/2002). 
 

8.1. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio; 
 

8.2. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente. Em 

seguida, classificará as de menor preço por Item; 
 

8.3. Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será adotado o critério de 

MENOR PREÇO POR ITEM, observado os prazos máximos para fornecimento, às 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital, 

bem como o disposto nos itens 17.7 e 17.8 deste edital; 
 

8.4. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
 

8.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 

8.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.4, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 

8.7. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 

ordem decrescente de valor; 
 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
 

8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes no item 13 deste Edital; 
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8.10. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 

8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito; 
 

8.12. Sendo aceitável a proposta de menor PREÇO POR ITEM, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias, com base na - Certidão de Registro Cadastral constante na alínea “a” da 

qualificação técnica do item 08; 
 

8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 
 

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do certame; 
 

8.15. Nas situações previstas nos subitens 8.10, 8.11 e 8.14, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
 

8.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, 

ressaltando-se que poderá constar à assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse 

direito. 

 

9. DA HABILITAÇÃO: 
 

a) O envelope “2”, contendo a documentação relativa à Habilitação deverá conter 

obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados: 
 

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Cédula de Identidade dos sócios inclusive em caso de firma individual, (cópia); 
 

b) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 
  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 
 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 
 

e) Declaração do próprio proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por 

órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo; 
 

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do 

proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 

licitação; 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido 

pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 
 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicilio ou 

sede do proponente; 
 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do domicilio ou 

sede do proponente; 
 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

 

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

apresentação de certidão negativa. 
 

9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privados, comprovando a realização de trabalhos compatíveis com o objeto desta 

licitação; 
 

b) Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

(modelo – ANEXO IV); 
 

c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 

Art. 32, § 2º, da Lei 8666/93 (modelo – ANEXO IV); 
 

d) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93 (modelo - ANEXO IV); 
 

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 

omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;  
 

9.5. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope nº 02, os documentos 

especificados para a participação neste Pregão, deverão ser entregues numerados e de preferência 

sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes: 
 

9.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
  

9.6.1. Em nome da licitante e preferencialmente, com número do CNPJ e com endereço 

respectivo: 
 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou, 
 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 
 

c) Os atestados de capacidade técnica / responsabilidade técnica poderão ser apresentados 

em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (is) da licitante. 
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9.6.2. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da sessão 

pública, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 
 

a) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade / responsabilidade técnica. 
 

9.7. Os documentos previstos neste Edital poderão ser autenticados pelo pregoeiro e pela equipe 

de apoio a partir do original, preferencialmente em momento anterior ao Pregão; 
 

9.8.  Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 

9.9.  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 

9.10. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário; 
 

9.11. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor designado, ou em publicação da imprensa 

oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo 

Pregoeiro. 
 

9.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
 

9.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
 

9.14. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, 

promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 

horas para a solução. 
 

9.15. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
 

9.16. Todas as empresas, que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 

termos do artigo 299 do Código Penal, ficarão sujeitas às penas de reclusão, de um a cinco anos, se 

o documento for público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento for particular, 

independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

10. DO PAGAMENTO: 
  

10.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta 

corrente da contratada, mensalmente, após recebimento da Fatura/Nota Fiscal comum e 

eletrônica, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento, conforme controle realizado pela Secretaria Municipal de Administração, observado 

o estabelecido no art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela 

contratada; 
 

10.2. Os serviços serão prestados, conforme estipulado no Termo de Referência; 
 

10.3. A Administração não aceitará os serviços prestados em desacordo com este Edital e seu 

ANEXO I (Termo de Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item XII; 
 

10.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária; 
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10.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da 

documentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta on-line feita pela 

Controladoria do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da 

regularidade exigida na fase de habilitação do certame licitatório; 
 

10.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou 

prestação de serviços em geral, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas 

jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração 

na forma do ANEXO V da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de 2004. 

 

11. DOS RECURSOS: 

(Artigo 4º XVIII, XIX, XX e XXI da Lei nº 10.520/02) 
 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 
 

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 pregoeiro ao vencedor; 
 

11.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 

11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 
 

11.5. Decidido os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor; 
 

11.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Angical; 
 

11.7. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 

poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 

nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 
 

12.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feito pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 

homologação do Prefeito Municipal de Angical - BA; 
 

12.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 

adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

notificação realizada na audiência pública do Pregão; 

  

12.3. Como condição para emissão da “Nota de Empenho”, o licitante vencedor deverá estar com 

a documentação obrigatória válida no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a 

Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
 

12.4. Se as certidões referidas na fase de habilitação não comprovarem a situação regular do 

licitante, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados, na ordem de classificação, para 

fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 
 

12.5. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
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12.5.1. Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) 

dias, contados do recebimento da convocação formal ou ordem de fornecimento; 
 

12.5.2. Fornecer os veículos solicitados através da ordem de fornecimento, no prazo não 

superior a 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, acompanhado 

de Nota Fiscal com especificação e quantidade da ordem de fornecimento rigorosamente 

idêntica ao discriminado no item 14 deste edital; 
 

12.5.3. Substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação 

formal, os veículos entregues em desacordo com as especificações deste Edital, conforme 

anexos e com a respectiva proposta; 
 

12.5.4. A contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição deste edital, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultante de acordo 

entre as partes. 
 

12.6. Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 12.6 ou recusar-se a retirar a “Nota de 

Empenho”, sem justificativa formalmente aceita pelo Prefeito da Prefeitura Municipal de Angical, 

decairá do direito de fornecer os objetos adjudicados, sujeitando-se às penalidades dispostas na 

Seção 13 deste Edital de Pregão; 
 

12.7. Se a licitante vencedora injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da 

feitura da “Nota de Empenho”, as sessões serão retomadas e as demais licitantes serão chamados, 

na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o 

pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às 

penalidades constantes da Seção 14 deste Edital; 
 

12.7.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada, 

conforme item 8.14 deste Edital; 
 

12.8. A Prefeitura Municipal de Angical, nos termos previstos neste edital a: 
 

12.8.1. Receber os veículos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas neste edital; 
 

a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no 

ANEXO I deste edital: 
  

b) Fornecidos/prestados em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios 

deste edital; 
 

c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso. 
 

12.10. O recebimento provisório dos veículos adjudicado não implica sua aceitação; 
 

12.11. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Servidor, nomeado pela Prefeitura para recebimento 

do objeto, após a verificação do cumprimento das especificações dos veículos, nos termos deste 

Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 

recebimento provisório; 
 

12.12. Efetuar o pagamento, mediante depósito bancário, a partir do recebimento da Fatura/Nota 

Fiscal comum e eletrônica, e devidamente atestado pela Secretaria de Administração da Prefeitura 

Municipal de Angical. 

 

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

13.1. A solicitação será feita pelo Contratante à Contratada, após assinatura do Contrato de 

Administrativo e emissão de Nota de Empenho, mediante Ordem de Serviços; 
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13.2. Os serviços serão prestados conforme solicitação dos veículos no prazo de até 02 (dois) 

dias, contados da data da Solicitação pela Secretaria de Administração, nos dias e horários de 

expediente da Contratante, da seguinte forma: 
 

13.3. Provisoriamente – pelo responsável pelo recebimento, para posterior comprovação da 

conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes do ANEXO I, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes; 
 

13.4. Definitivamente – pelo servidor designado para esse fim, após comprovação da qualidade 

e quantidade do objeto e consequente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 03 (três) dias 

úteis, contados da data da entrega, mediante análise específica que ateste sua conformidade com os 

padrões estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 
 

13.5. Sendo a comprovação da conformidade e qualidade dos veículos com as especificações 

constantes do ANEXO I, mediante análise específica que ateste sua conformidade com os padrões 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 
 

13.6. O faturamento deverá ser emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, 

CNPJ nº 13.654.421/0001-88, Endereço: Rua Abdon Passos, nº 01 – Centro - Angical – Bahia. 

 

13.7. O início dos serviços será após a assinatura do contrato, O prazo de duração do contrato 

será até 31 de dezembro de 2019, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, 

firmando-se para tanto, Aditivos ao Contrato original, desde que nenhuma das partes se manifeste 

em contrário com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas, previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV, 

da Lei nº 8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:  
  

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  
  

b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho.  
  

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;  
  

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
  

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  
  

h) Cometer fraude fiscal.  
  

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura 

Municipal de Angical /BA, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as 

seguintes sanções:  
  

a) Advertência;  
  

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 

contrato, tomando por base o valor global do respectivo Contrato;  
  

c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso, 

configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.  
  

d) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor global do respectivo Contrato.  
  

14.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a rescisão do contrato.  
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14.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, 

será cobrado judicialmente.   
  

14.4. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio 

da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente 

informados.  
  

14.5. As sanções previstas no item 14.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas 

conjuntamente com as demais penalidades previstas neste edital. 

 

15. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE (art. 40, XI): 
 

15.1. O preço em Real será considerado irreajustável para valores superiores aos originalmente 

propostos durante o ano de Contrato. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento 2019 da Prefeitura Municipal de Angical: 
 

ORGÃO: 02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJ/ATIV: 2.006 Gestão das ações da Secretaria de Administra 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 43 § 3º e Artigo 65 §1º da Lei nº 8.666/93): 
 

17.1. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
 

17.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado: 
 

17.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato e nota de empenho; 
 

17.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 

17.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 

Prefeitura Municipal de Angical, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
 

17.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 

17.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será designada para o dia, hora e local definido e novamente 

publicada na Imprensa Oficial; 
 

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Angical; 
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17.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
 

17.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, a Prefeitura 

Municipal de Angical das 08h00min às 12h00minh às 14h00min, e demais dúvidas pelo tel. 77- 

3622-2436 até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO; 
 

17.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 

17.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, e da Lei nº 

8.666/93; 
 

17.11. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos, cujo 

teor vincula totalmente os licitantes: 
 

ANEXO - I   Especificação dos Veículos e quantitativos; 

ANEXO - II  Proposta de preços; 

ANEXO - III   Modelo de carta de credenciamento; 

ANEXO - IV   Modelo de declaração de fatos superveniente,  

ANEXO - V  Modelo de declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

ANEXO - VI  Modelo de atestado de capacidade técnica; 

ANEXO - VII  Declaração de conhecimento e enquadramento  

ANEXO-  VIII  Modelo da declaração de elaboração independente de proposta 

ANEXO – IX   Modelo de minuta de contrato 
 

 

Angical – Bahia, 08 de fevereiro de 2019. 

 

_______________________________ 

Gilson Bezerra de Souza 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO: 
 

O objeto da presente licitação é contratação de Licença de uso de Software integrado com acesso 

ilimitado de usuários e Prestação de Serviços especializados de Implantação, Manutenção e 

Treinamento de Sistemas de informática para a gestão fiscal, contábil e administrativa, deste 

Município de Angical estado da Bahia, em conformidade com as especificações contidas no Termo 

de Referência, parte integrante do presente processo.  
 

Os serviços deverão ser fornecidos de acordo com as especificações do ANEXO I do presente 

Edital no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  
 

O prazo de execução do Contrato será de 11 meses, tendo início ASSIM QUE FOR ASSINADO O 

CONTRATO ENTRE AS PARTES e o prazo de vigência será idêntico, podendo a duração se 

estender pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato, 

conforme rege o art. 57, IV da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 

Nas propostas deverão constar as ESPECIFICAÇÕES dos serviços.  
 

Os serviços a serem prestados deverão ser de boa qualidade, obedecer às normas e padrões a que 

estiverem sujeitos, a fim de atender eficazmente às finalidades que deles se espera, conforme 

determina o Código de Defesa do Consumidor.  
 

O estimado do presente Edital é de Valor Máximo R$: 144.410,00 (Cento e quarenta e quatro 

mil quatrocentos e dez reais) em conformidade com o ANEXO I deste Edital.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

Essa contratação se faz necessária para serviços especializados de uso de Softwares integrados de 

sistemas, observando o cumprimento da lei nº 8.666/93 e 10.520/02.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E ESTIMATIVA DO VALOR  
 

O detalhamento dos bens e os valores máximos a serem contratados constam da Relação abaixo:  

 

LOTE 01 
Item Especificação  Qtde. Unid. Vlr. Mensal R$ Vlr. Total R$ 

01 Sistema de Contabilidade Pública 10 Mês 5.166,00 51.660,00 

02 Sistema de Tesouraria  10 Mês 750,00 7.500,00 

03 Sistema de Tributação WEB  10 Mês 1.521,00 15.210,00 

04 
Sistema de Recursos Humanos/Folha de 

Pagamento/ Holerite WEB  
10 Mês 1.866,00 18.660,00 

05 
Sistema Orçamentário/Planejamento (PPA, 

LDO, LOA). 
10 Mês 816,00 8.160,00 

06 Sistema Portal da Transparência  10 Mês 833,00 8.330,00 

07 Sistema de Patrimônio  10 Mês 990,00 9.900,00 

08 Controle de Frota 10 Mês 1.033,00 10.330,00 

09 Sistema de Contratos  10 Mês 633,00 6.330,00 

10 Controle de Almoxarifado 10 Mês 833,00 8.330,00 

  Valor total estimado 144.410,00  
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4. LOCAIS E PRAZO DOS SERVIÇOS: 
 

A execução dos serviços, objeto da presente licitação, deverá ser efetuado em até 05 

(cinco) dias, após a assinatura do contrato.  

Os serviços do objeto deste edital deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais 

distintas, ou seja, de acordo com a Autorização de Fornecimento, constando o número do edital de 

registro de preços, além das demais exigências legais.  

O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser 

responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade 

que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos. 

Para cada aquisição será expedida autorização de fornecimento onde irá constar, a dotação e as 

quantidades a serem entregues.  

O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser 

responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações.  

 

5. CARACTERISTICAS GERAIS  
 

A proposta deve atender as especificações que constam da Relação dos Itens da Licitação, 

documento em anexo, parte integrante deste Termo, sob pena de desclassificação da mesma.  

A proponente será responsável, pela instalação dos sistemas e demais softwares necessários 

(como gerenciador de banco de dados, servidor web ou outros), inclusive toda a configuração, 

parametrização e customização dos mesmos, necessários para perfeito funcionamento dos 

softwares.  

Todos os trabalhos a serem executados pela proponente terão acompanhamento e 

supervisão de funcionários da Prefeitura Municipal.  

Os Softwares fornecidos deverão ser totalmente desenvolvidos pela empresa participante 

ou representada participante, não sendo aceito Softwares de Terceiros.  

O gerenciador de banco de dados deverá ser do tipo multiplataforma (Windows/Linux).  

O software cliente utilizado em estações de usuário deverá ser compatível com sistemas 

operacionais Windows versão 7 ou superiores.  

Deverá ser aceito gerenciador de banco de dados do tipo Open Source ou Freeware; A base 

de dados com todas as informações de todos os módulos deverão ficar residentes nos Servidores do 

Departamento de Tecnologia da Informação desta Prefeitura Municipal.  

As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de 

algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, 

manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema.  

Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda 

rotinas diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo.  

Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações:  

 Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; Possuir controle de 

permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema:  

 As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a 

partir do login do usuário;  

 O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado. Os 

sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa, permitindo que 

o usuário possa acessar as informações do banco, para elaborar relatórios e gerar arquivos de 

acordo com sua conveniência, permitindo que seja impresso em qualquer impressora disponível no 

Windows ou na rede. Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem 

impressos em impressoras laser ou à jato de tinta, possibilitando:  

 Visualização dos relatórios em tela;  

 Maximizar o tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom);  

 Salvar os relatórios em arquivo PDF;  
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 Salvar os dados dos relatórios em formato texto, csv, html, ou xls, para utilização em planilha;  

 Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: usuário, 

data/hora de emissão, comentário adicional;  

 Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na 

estação, possibilitando alterar configurações tais como: tamanho de papel, margens, intervalos de 

páginas, número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis para a impressora. Os 

relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações: Usuário, 

Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro). Possuir Log de 

registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas:  

 Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas;  

 Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração;  

 Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da 

alteração efetuada;  

 Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de 

campos e tabelas de forma visual;  

Os sistemas ofertados deverão, dispor de ferramenta própria e integrada ao sistema, que 

possibilite ao usuário desenvolver geradores de arquivos, visando à exportação para qualquer 

layout desejado, sem a necessidade de intervenção de técnico da proponente.  

O não atendimento a este item desclassifica automaticamente o proponente. As 

atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, podendo ser 

atualizado automaticamente nos casos em que o aplicativo fique hospedado em DataCenter sob 

responsabilidade da proponente.  

Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada através 

de setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando:  

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

não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema;  

 Garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa mais ser acessado 

até que seja solucionado;  

Permitir que a execução de um script seja agendada através do agendador de tarefas do 

Windows.  

Os sistemas deverão garantir a integridade relacional dos dados.  

Os sistemas deverão permitir gerar os arquivos em formato PDF.  

Todas as informações deverão obedecer às exigências do Tribunal de Contas dos 

Municípios.  

O prazo total para completa implantação dos sistemas (conversão, migração, instalação de 

softwares, configurações, parametrização, e outras tarefas que se façam necessárias) é de 05 (cinco) 

dias após a assinatura do Contrato.  

 

6. CARACTERISTICAS DOS SISTEMAS:  
 

6.1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
 

 Atender plenamente as premissas da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 

101/2000 - LRF, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

em suas disposições atualizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

 Atender plenamente as premissas de acordo com os layouts de dados atualizados das 

informações exigidas em especial pelo TCM-BA; 

 Possuir sistemática de lançamentos, apuração e controle de saldos por contas correntes 

vinculadas às contas do plano contábil da entidade; 

 Permitir no exercício atual, a consulta, a movimentação de empenhos de exercícios 

anteriores mesmo que estes não se refiram a restos a pagar; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.421/0001-88 

 

 Rua Abdon Passos, n
0
 01 – Centro – Angical-BA – Fone Fax: (77) 3622-2468. 

 

P
ág

in
a1

8
 

 Possuir demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas 

fiscais, comparativos, evolução do patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de 

receita, margem de expansão; 

  Possibilitar o cadastro da entidade de acordo com o contrato, com opção de incluir o 

brasão na emissão de relatórios; 

 Possibilitar o cadastro do exercício em uso com opção de escolha do modelo do Plano de 

Contas, modelo da Receita e da Despesa; 

 Possuir tela para cadastro de Leis e Atos com opção de anexar arquivos para visualização 

automática no Portal de Transparência, bem como a partir deste cadastro na contabilidade, gerar 

as informações de Lei Ato ao TCM-BA; 

 Possuir tela para o acompanhamento do cálculo do Superávit/Déficit por fontes conforme 

memória de cálculo preceituada pelo TCM-BA; 

 Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais; 

 Possibilitar o fechamento dos meses que já foram enviados para o Tribunal de Contas; 

 Possibilitar aplicar o percentual da correção orçamentária; 

 Permitir a opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas; 

 Possibilitar controle de acesso ao sistema, podendo ser selecionadas quais telas 

determinados usuários poderá ter acesso e qual o nível de permissão, inclusão e ou exclusão, 

alteração de dados; 

 Permitir cadastro de históricos padrões; 

 Permitir cadastro de origens de recursos, banco, grupo e itens da despesa; 

 Permitir cadastro de credor com possibilidade de apontar sua situação; 

 Permitir cadastro das contas de retenções; 

 Permitir cadastro e configuração de integração patrimonial; 

 Permitir cadastro de desdobramentos da despesa e sub-desdobramentos; 

 Permitir a formatação dos formulários das Notas de Empenho, Anulação de Empenho, 

Liquidação, Estorno de Liquidação e Ordem de Pagamento, Sub Empenho, Despesa Extra, e 

quaisquer outros documentos contábeis que a entidade necessitar; 

 Permitir o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o fechamento 

contábil do período anterior, com atualização de saldos e manutenção da consistência dos dados. ▫ 

Possuir registro de senha para liberação do mês corrente; 

 Possuir ferramenta de auto ajuda em todas as telas; 

 Verificar a ordem cronológica, dos empenhos, liquidações e pagamentos de empenhos; 

 Verificar a ordem seqüencial de empenhos, liquidações e pagamento faltando (numeração 

saltada); 

 Verificar se os planos de contas da receita e despesa estão de acordo com o padrão do 

Tribunal de Contas; 

 Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos fiscais 

informados; 

 Verificar a validades dos CPF e CNPJ; 

 Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido; 

 Verificar a competências maiores que a data do empenho; 

 Possibilitar o lançamento das retenções na emissão do empenho, na liquidação ou na ordem 

de pagamento, conforme parametrização; 

 Possibilitar a apropriação das retenções da liquidação ou no pagamento do empenho, 

conforme parametrização; 

 Possibilitar a incorporação patrimonial na emissão do empenho ou liquidação; 

 Possibilitar os Lançamentos por evento contábil; 

 Possibilitar o controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, 

Auxílios e Contribuições); 
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 Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e plano de 

contas, em qualquer período do exercício possibilitando também a impressão da mesma; 

 Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e 

gerenciais; 

 Permitir o bloqueio e o desbloqueio de dotações; 

 Permitir o controle das receitas através da programação financeira; 

 Permitir movimentação das cotas financeiras e trimestrais; 

 Controlar a totalidade das despesas extra orçamentárias, emitidas, pagas e apagar, por 

fornecedor e por contas de despesas extras, inclusive com emissões de notas de despesas extras 

para se comprovar o pagamento das mesmas; 

 Permitir o cadastro de prestação de adiantamentos; 

 Permitir o cadastro de interferência financeira, subvenções sociais e obras; 

 Efetuar cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, bem como pelas variações 

patrimoniais; 

 Possibilitar inclusão de empenhos de restos a pagar manualmente; 

 Possibilitar consulta de documentos fiscais de empenhos de restos a pagar; 

 Possibilitar a Importação e Exportação de movimentos contábeis de Unidades Gestoras 

Descentralizadas; 

 Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, listagem de bancos, de fontes 

de recursos e fontes TCM, gasto com pessoal, origens de recursos, contas bancárias, de leis e 

decretos, relatório do log de usuários, desdobramentos da despesa; 

 Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por credores, 

empenhos, diário, razão e inconsistência; 

 Possuir demonstrativos de execução extra orçamentária com filtros personalizados, de 

despesa extra e restos a pagar; 

 Possibilitar através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo o processo 

contábil realizado no sistema, de despesa, receita, financeiro, da educação e saúde; 

 Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964, pela Lei 

Federal nº 9.755/1998, e da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000; 

 No módulo LRF deverá ser totalmente integrado ao contábil, sendo utilizado para emissão 

e configuração de relatórios e suas ferramentas, este módulo não deve possuir nenhum custo a 

mais para a entidade e pode ser utilizado de forma prática para visualizações das informações 

geradas pelo sistema de contabilidade. 

 

6.2 - SISTEMA DE TESOURARIA:  
 

 Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria da entidade, 

devendo controlar as seguintes atividades:  

 Recebimentos, Pagamentos, Movimentações Bancárias, Emissão de Cheques, Emissão de 

Borderô de Pagamentos, Conciliação Bancária e Elaboração de Demonstrativos 

Financeiros.  

 Cadastrar as Contas Bancárias. ▫ Cadastrar impressoras, permitindo configurar o modelo de 

impressão; 

 Possuir tabela de log do sistema, aonde deverá registrar todas as movimentações realizadas 

pelo usuário. ▫ Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia; 

 Controlar os saldos das contas bancárias; 

 Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um 

determinado período; 

 Possibilitar a inclusão ou estorno de lançamentos de qualquer período, deixando 

automaticamente, os saldos das contas atualizadas; 

 Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
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 Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamento em datas indevidas; 

 Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por credores, 

empenhos, diário, razão e inconsistência; 

 Possuir demonstrativos de execução extra orçamentária com filtros personalizados, de 

despesa extra e restos a pagar.  

 

6.3 - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO WEB: 
 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

sistemas integrados de arrecadação tributária, através de licenças de uso com acesso simultâneo de 

usuários, atendendo ao especificado neste Edital e em seus anexos para os seguintes 

sistemas/módulos: 
 

 Sistema de Tributação Municipal; 

 Sistema de Autoatendimento Tributário via Internet; 

 Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 

 

Também faz parte do objeto a realização dos seguintes serviços: 

 Migração dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados; 

 Implantação, configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura; 

 Treinamento dos usuários da prefeitura com carga horária mínima de 80 horas; 

 Acompanhamento dos usuários pelo período de 30 (trinta) dias, após implantação dos sistemas; 

 Assistência e suporte técnico aos usuários durante toda a vigência do contrato. 
 

o Os sistemas licitados deverão ser desenvolvidos pelo próprio licitante ou o código fonte 

dos programas serem de propriedade desta de forma irrestrita e permanente, não sendo admitida 

cotação com sistemas adquiridos de terceiros, seja a que título for. 
 

o Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo, inclusive, a 

integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falhas de software/hardware. 
 

o Os sistemas objetos desta licitação deverão ser totalmente integrados entre si, onde não 

deverá haver necessidade de intervenção de usuários para a troca de dados necessários entre os 

sistemas. 
 

o O banco de dados a ser utilizado em todas as soluções deverá ser um SGBD reconhecido 

no mercado como de alta confiabilidade, base proprietária e com as seguintes características e 

recursos mínimos: número ilimitado de usuários e com acesso à internet, ter controle transacional, 

garantir a integridade e recuperação dos dados através de backup e recovery. 
 

o Os custos referentes a banco de dados ou a qualquer aplicativo necessário para o 

funcionamento dos sistemas objetos desta licitação, será de responsabilidade da empresa licitante. 
 

o  Os aplicativos e banco de dados do Sistema/Módulo descrito, deverá ser instalado nas 

dependências e servidores da prefeitura, em sistema operacional Windows XP ou superior. 
 

o O Sistema/Módulo descrito,  deverá possuir no mínimo dois ambientes, sendo um ambiente 

administrativo destinado aos servidores da prefeitura com funções de emissão de relatórios, 

liberação de senhas e configurações em geral e outro ambiente destinado aos contribuintes do 

município, sendo este em formato de portal contendo as rotinas de serviços de autoatendimento 

tributário. 
 

o O Sistema/Módulo descrito deverá possuir no mínimo dois ambientes, sendo um ambiente 

administrativo destinado aos servidores da prefeitura com funções de emissão de relatórios, 

liberação de senhas e configurações em geral e outro ambiente destinado aos contribuintes do 

município, sendo este em formato de portal contendo as rotinas de nota fiscal eletrônica de 
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serviços. 
 

 Os ambientes descritos,  deverão ser disponibilizados em plataforma WEB, compatível no 

mínimo com os navegados Microsoft Internet Explorer (a partir da versão 10), Mozilla Firefox e 

Google Chrome. 

 

MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
 

A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais dos sistemas em uso, até a data de 

execução desta fase são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização destes 

pelo Município.  

 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO  
 

Esta etapa compreende na execução de um programa de treinamento destinado à capacitação dos 

usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um 

dos sistemas/módulos.  
 

A empresa vencedora deverá apresentar programa de treinamento, por curso: carga horária, 

conteúdo programático, metodologia e recursos didáticos, de forma a capacitar um número 

suficiente de usuários.  

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

 Assistência técnica em tempo integral durante a fase de implantação do objeto, na sede da 

Prefeitura. 
 

 Atualização de versão de todos os sistemas/módulos, sempre que necessário para atendimento da 

legislação federal vigente e das normas e procedimentos do Tribunal de Contas. 
 

 Assistência técnica pós-implantação, através de técnicos habilitados com o objetivo de:  
 

 Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

 Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda 

de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as 

necessidades de segurança, 

 Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a 

implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, 

Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na contabilidade e na área 

de informática, entre outros. 

 Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, e-mail, Skype ou através de serviços de 

suporte remoto.  
 

 Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as 

atividades de: instalação e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e 

logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de 

cálculo para atendimento aos critérios adotados pela municipalidade; ajuste no cálculo, quando 

mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 

 

6.4 - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS/F. DE PAGAMENTO/ HOLERITE WEB: 
 

 Permitir o cadastro de pessoas individual aos contratos funcionais;  

 Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura de imagem 

(webcam); Preservar históricos e datas das alterações de informações de endereços e bancos; 

 Realizar validação nos números de CPF, CNPJ e PIS ao realizar novos cadastros de pessoas 

físicas ou jurídicas e ainda gerar ocorrências para os já existentes;  

 Tornar campos obrigatórios no cadastro de pessoas para atender as informações para DIRF, 

RAIS, SEFIP, SIAP;  
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 Permitir realizar cadastro dos beneficiários de pensão alimentícia, onde possam ser definidos 

diferentes parâmetros de acordo com cada tipo de sentença judicial, afim de realizar cálculos 

automatizados;  

 Cadastro de dependentes com graus de parentescos pertinentes a folha, assim como o controle de 

baixas para dependência de salário família, imposto de renda e previdência realizadas 

automaticamente de acordo com as leis federais ou municipais;  

 Possibilitar a realização de movimentações para cargos como a criação de vagas, extinção de 

vagas, criação de cargos, extinção de cargos, dentre todos os outros previstos pelo TCM, 

possibilitando ainda a vinculação do ato junto a essas movimentações;  

 Permitir a vinculação de documentos de formatos (TXT, PDF, DOC, etc.), nos atos legais;  

 Permitir a revogação de um ato e as movimentações vinculadas a ele, tornando-as sem efeito legal 

e mantendo o histórico;  

 Permitir o cadastro de Funções Gratificadas, com controle de vagas e definição das faixas de 

valores de acordo com as leis de plano de cargos e salários do município;  

 Realizar validação nas vinculações dos cargos de acordo com o tipo do contrato (Estatutários, 

Celetistas, Comissionados, Político, etc.);  

 Realizar a vinculação de faixas salariais junto ao cadastro de cargos, visando atender a legislação 

da entidade quanto ao plano de carreira;  

 Controlar os consignados desde seu início até o final do contrato e ainda definir regras de cálculos 

específicas, e permitir suspensões temporárias ou definitivas dos mesmos.  

 Possibilitar o cadastro do organograma de acordo com a estrutura existente na entidade;  

 Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantendo todo histórico anterior, mesmo que a 

mudança ocorra dentro de um mesmo exercício;  

 Permitir o cadastro de tabela de plantões diversos, individualizados por valores ou regras 

específicas da legislação do município;  

 Permitir o cadastro e controle de movimentações diversas, tais como: concessões de diárias, 

substituições, concessões de aposentadorias, concessões de pensões, revisões, nomeações de 

servidores efetivos concursados, comissionados, empossados e conselheiros, averbação tempo de 

serviço, concessão de abono permanência, licenças médicas, isenções de previdência, isenção de 

imposto de renda;  

 Controlar histórico das nomeações de cargo comissão e funções gratificadas para servidores 

efetivos, assim como a realização do controle de vagas ocupadas durante as nomeações;  

 Permitir o controle de autônomos individualmente, além do controle automático de desconto 

previdenciário, imposto de renda e imposto sobre serviços prestados, tal qual a emissão da RPA e 

geração dos dados junto a DIRF e SEFIP; Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o 

servidor assumir o cargo;  

 Permitir o controle orçamentário, bem como de vagas ocupadas por secretaria; Movimentações de 

comunicação de acidente de trabalho;  

 Possibilitar inserir descrições automáticas nas movimentações de funcionários, permitindo 

mesclar entre textos pré-definidos e dados preenchidos na movimentação;  

 Permitir criar movimentações específicas da entidade com Sinônimos, controlando o período da 

movimentação e seu objetivo. Integração total dos sistemas de folha e contabilidade onde realize 

os empenhos de maneira dinâmica, sem a necessidade de gerações e importações de arquivos;  

 Geração automática de redutor de remuneração de acordo com o teto definido pela entidade;  

 Geração automática do complemento de salário mínimo vigente para servidores com salários 

inferiores;  

 Realizar controle dos contratos por prazos determinados, emitindo ocorrências aos usuários do 

sistema quando do término do contrato; 

 Controle das diárias concedidas, calculando automaticamente as contribuições devidas quando 

ultrapassar 50% da remuneração do servidor vinculado ao regime RGPS, assim como emissões de 

relatórios com dados do ato, destino, quantidade de diárias e valor total para cada servidor;  
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 Permitir realizar a importação de diárias empenhadas pela contabilidade, direto para o sistema de 

Folha, sem a necessidade de exportação e importação de arquivos;  

 Disponibilizar o controle de mais de uma conta débito para a realização dos pagamentos de folha;  

 Realizar o controle de servidores cedidos vindos de outras entidades e cedidos para outras 

entidades com e sem ônus;  

 Permitir o controle de afastamentos como licenças prêmios, licenças tratamentos saúde, licenças 

sem vencimentos e realizar parametrizações e validações de acordo com a legislação da entidade;  

 Realizar lançamento de férias individual e coletiva filtrando cargos, classes, matrículas e 

organogramas, possibilitando ainda a realização de parametrizações que atendam a legislação da 

entidade;  

 Controlar saldo de férias referente a períodos aquisitivos em aberto, controlar vencidas e a vencer 

e ainda possibilitar a geração de listagens que forneçam posições atuais e futuras de todos os 

servidores;  

 Possibilitar realizar o cálculo do adiantamento de 13.º Salário e Férias no mês de aniversário do 

servidor automaticamente;  

 Realizar cálculos simulados para análise de impactos de reajustes, onde possa filtrar matrículas, 

cargos, classes e lotações, possibilitando ainda a emissão de relatórios de resumo de folha e folha 

de Pagamento, sem a interferência no processo de folha normal;  

 Realizar simulações de cálculos de rescisões, férias coletivas, adiantamento e 13.º salário final, 

possibilitando ainda a emissão de relatórios dos resultados;  

 Permitir realizar a progressão funcional automática, obedecendo aos critérios de avaliação de 

desempenho, tempo de serviço e titulação; 

 Gerar também o ato legal referente à Concessão da Progressão, vinculando automaticamente na 

movimentação ocorrida;  

 Realizar apuração de diferenças de valores que o servidor possui relacionados a reajustes 

retroativos;  

 Permitir o controle de estágio probatório de acordo com as regras da entidade;  

 Permite a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores matemáticos (adição, 

subtração, multiplicação e divisão), sobre qualquer evento ou base de cálculo;  

 Permitir lançamentos de verbas de proventos ou descontos de forma temporária, definitiva ou 

mensal, possibilitando ainda lançamentos proporcionais e futuros (agendados);  

 Permitir o lançamento de verbas de proventos ou descontos em lotes, escolhendo qual classe, 

cargo, matrículas ou lotações lançar; 

 Permitir alterações, inclusões e exclusões, bem como o estorno de cada rotina, gravando logs dos 

processos;  

 Permitir o lançamento de folhas complementares diversas dentro da mesma competência e para 

um mesmo funcionário, onde o sistema controle o histórico funcional e as datas de pagamentos 

realizadas para cada uma dessas folhas;  

 Apresentar ocorrências diversas na abertura de competência e processamentos de cálculos, tais 

como férias a vencer, términos de afastamentos, términos de contratos de prazos determinados, 

retorno de férias, final de estágios probatórios, dentre outros conforme as necessidades da 

entidade e legislações;  

 Permitir reajuste nos valores do quadro salarial, repassando automaticamente aos servidores; 

 Disponibilizar tecla de atalho para acesso as telas do sistema e ainda permitir definir acesso aos 

favoritos;  

 Permitir o cadastro de averbação de tempo de serviço anterior, repassando automaticamente a 

progressão salarial; 

 Realizar o cálculo dos valores e bases de cálculos de encargos patronais, como aporte, patronal, 

FGTS; 

 Demonstração de bases de cálculos de cada verba existente na ficha financeira do servidor;  
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 Permitir a geração de dados para as prestações de contas governamentais de âmbito federal, 

estadual e municipal, tais como SEFIP, CAGED, DIRF, RAIS e SIPREV; 

 Permitir a geração de dados para prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do estado; 

 Permitir o controle de Recesso de Estagiários e também, o desconto ou pagamento de saldos em 

caso de rescisão;  

 Permitir a criação de relatórios ou documentos específicos através de uma ferramenta de simples 

interface que possa ser operada por qualquer usuário;  

 Possibilitar consultas da ficha financeira por períodos, tipos de folhas, cargos, eventos, 

organograma e matrículas; 

 Permitir ainda realizar exportação dos resultados da consulta para planilhas de cálculos;  

 Averbação de serviço anterior e emissão de certidões de tempo de serviço e contribuição, 

atendendo as legislações e modelos vigentes;  

 Emissão de Memorando automático de Férias, lembrando os funcionários que há férias vencidas e 

a vencer;  

 Emissão de aviso e recibo de férias;  

 Emissão de relatório de médias sobre cálculos de férias, rescisões e 13º salário;  

 Possibilitar emissão de termos de exonerações e/ou rescisões conforme legislação vigente;  

 Relatório gráfico que demonstra a evolução de verbas por período definido, tanto para proventos, 

quanto para descontos;  

 Emissão de ficha de registro que emita toda a vida funcional do servidor;  

 Demonstrar na emissão do holerite a parcela atual dos empréstimos de consignados do servidor; 

 Possibilitar a gravação de filtros para emissão de relatórios;  

 Definir nomes e cargos para emissão de campos de assinaturas em relatórios;  

 Possibilitar permissão de acesso a determinados relatórios;  

 Permitir visualizar os relatórios antes de enviar para impressão;  

 Os relatórios deverão ter opção de exportação para formatos como PDF, documento de texto ou 

planilhas de cálculos, dentre outros. Possibilitar a averbação de cursos e títulos para o processo de 

avaliação de desempenho;  

 Realizar controles de associações e sindicatos;  

 Possibilitar a importação dos resultados de fechamento de sistema de relógio ponto, de acordo 

com layout pré definido;  

 Permitir a geração de layouts diversos para integração entre sistemas de terceiros, conforme 

necessidade da entidade;  

 Permitir realizar o cadastro de concurso público, realizar a vinculação dos cargos oferecidos, 

todos os editais relativos ao processo, a lei, descritivos, recursos, prorrogações, critérios gerais e 

documentações necessárias;  

 Possibilitar o cadastro de todos os candidatos, realizando ainda o controle dos aprovados, 

convocados e nomeados em seus respectivos concursos e editais para a devida prestação de 

contas aos órgãos competentes, mantendo ainda todo o histórico do processo de concurso público; 

 Permitir a geração da Qualificação Cadastral de acordo com as normas exigidas pelo eSocial; 

Permitir a consulta da Qualificação Cadastral por meio de importação do arquivo de retorno 

disponiblizado pelo eSocial;  
 

 HOLERITE WEB  
 

 Permitir a emissão de Holerites;  

 Permitir o agrupamento ou não de diversos tipos de folhas em um holerite de uma 

determinada competência. Ex: Folha Normal + Folha Férias; Permitir o acesso de servidores e 

estagiários (Ativos/Demitidos), possibilitando a seleção de matrículas e contratos ativos ou não;  

 Permitir liberação de acesso a servidores demitidos apenas na competência de sua 

demissão;  
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 Permitir realizar o login utilizando o CPF ou a matrícula do servidor;  

 Permitir a configuração de diferentes critérios para que o servidor realize o seu primeiro 

acesso no Portal sendo eles: RG, data de nascimento e Senha aleatória gerada através da 

impressão do holerite pelo sistema de Recursos Humanos;  

 Exigir a alteração de senha após realizar o primeiro acesso ou a redefinição de senha; 

Aplicação deve estar totalmente integrada com o sistema de Recursos Humanos, não gerando 

duplicidade de informações;  

 Possuir opção de 'Esqueci a minha senha' encaminhando um e-mail para o servidor 

redefinir a mesma;  

 Utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação;  

 Permitir a alteração de senha e e-mail pelo próprio usuário;  

 Possuir configuração de exibição de holerites para os servidores após o fechamento do 

cálculo da folha de pagamento ou da liberação manual através do Portal, individualizado por tipo 

de cálculo;  

 Permitir a emissão do comprovante de rendimentos, utilizado para a declaração do imposto 

de renda; 

 Possuir área do 'Administrador', onde é possível realizar a alteração de senha de servidores, 

emissão de holerites e comprovantes de rendimentos dos mesmos;  

 Exibir notificações na página inicial do servidor tais como: Férias vencidas, documentos 

pendentes e licença prêmio vencidas;  

 Possuir consulta de consignados (Ativos ou Inativos) exibindo a margem de consignação 

disponível;  

 Permitir a emissão da ficha financeira anual; Permitir a emissão da ficha de registro do 

servidor, possibilitando a seleção de diversos modelos;  

 Possuir opção de recadastramento/atualização cadastral de servidores com a geração de 

requisição para validação dos dados pelo departamento de Recursos Humanos;  

 Permitir que o servidor realize requisições de férias, licença prêmio, licença sem 

vencimentos, certidão de tempo de serviço entre outras movimentações, possibilitando que o 

mesmo acompanhe os trâmites realizados pelo departamento de pessoal no sistema de folha de 

pagamento;  

 Permitir o envio de mensagens, podendo ser exibidas no holerite e na página inicial com a 

definição de duração de exibição;  

 Permitir o envio de documentos diversos tais como: RG, CPF, Certidão de Nascimento e 

Casamento, Comprovante de endereço, Exames médicos e periódicos, Título de eleitor entre 

outros configuráveis pelo sistema de folha de pagamento;  

 Permitir o controle por entidades;  

 Permitir o controle de expiração de senhas por período determinado ou por quantidade de 

tentativas de acesso;  

 Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores;  

 Exibir em uma única tela a vida funcional do servidor, contendo os seus dados cadastrais, 

históricos de férias, licenças, afastamentos entre outras informações;  

 Possibilitar que o superior imediato autorize ou não uma requisição realizada por seu 

subordinado;  

 Possuir tela de parametrizações, possibilitando o administrador personalizar a aplicação, 

ativando ou não determinadas funcionalidades;  

 Permitir ao superior imediato responder aos questionários de avaliação de desempenho de 

seus subordinados; 

 

6.5 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO/ PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA)  
 

 Proporcionar a elaboração da proposta de orçamento de acordo com a legislação vigente; 
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 Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fontes de Recursos conforme 

exigências da STN; 

 Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCM e Fontes Especiais; 

 Possibilitar importar os índices e formulas do PPA; 

 Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente; 

 Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática; 

 Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado do Município e das Unidades 

Gestoras Descentralizadas; 

 Possuir dispositivo de aprovação do orçamento, indicando sua liberação para execução. ▫ 

Possuir tabela explicativa da receita e despesa; 

 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada; 

 Permitir a emissão de relatórios de qualquer período de exercício; 

 Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema.  

 

6.6 - SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 

 Deverá atender a Lei Complementar nº 101/2009, onde se instituiu a obrigatoriedade 

quanto à divulgação através de meios eletrônicos e de acesso ao público, dos planos, orçamentos 

e leis de diretrizes orçamentárias;  

 Das prestações de contas e o respectivo parecer prévio;  

 Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Relatório de Gestão Fiscal e das 

versões simplificadas desses documentos; 

 Deverá ser um sistema totalmente responsivo, podendo ser acessado de qualquer 

dispositivo móvel, devendo para tanto responder ao tamanho da tela para se adequar da melhor 

forma a celulares, tablets e qualquer navegador; 

 Deverá fazer integração automática entre os módulos de Contabilidade, Orçamento, 

Tesouraria, Compras e Licitações, Patrimônio e Folha de Pagamento, possibilitando a 

demonstração em tempo real de diversas informações exigidas pela Lei Complementar nº 

101/2009 e atualmente, pelo Ministério Público, simplesmente pelo lançamento desses dados nos 

referidos módulos. As informações deverão ser visualizadas através de gráficos, listagem em tela, 

relatórios e documentos auxiliares inseridos em formato PDF, inclusive para impressão; 

 Permitir a geração automática de relatórios: através de um executável no módulo-

Contabilidade, deverá gerar todos os relatórios em formato PDF e automaticamente apresentar 

estes no Portal da Transparência; 

 Este executável poderá gerar os relatórios dentro de um determinado período, sobrepondo 

ou não, os relatórios anteriores; 

 Possibilitar a Entidade personalizar o Portal da Transparência, inserindo o brasão, banner e 

o logotipo do Município, assim como alterar as cores do plano de fundo; 

 Prezar pela segurança e integridade de informações, gerando os relatórios automaticamente 

e publicando-os no Portal da Transparência em sua íntegra, não havendo possibilidade de 

manipulação de dados; 

 Consultar gráficos comparativos entre despesas empenhadas, liquidadas e pagas no mês;  

 Consultar despesas orçadas, empenhadas, liquidadas e pagas, detalhadas por Órgão, 

Função, Elemento da Despesa, Programa e Projeto. Possibilitar a visualização dos empenhos por 

função, assim como os itens que compõem os empenhos; 

 Os valores apresentados devem ser cumulativos até a data da consulta e as informações 

devem ser exportadas e impressas no formato PDF;  

 Consultar receitas orçadas, atualizadas e arrecadadas: devem ser apresentadas as 

informações relativas às Receitas Correntes, Receitas de Capital e Deduções da Receita de forma 

descritiva e em gráficos, acumulativos até a data da consulta;  
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 Consultar credores: deve possibilitar consultar várias informações de determinados 

credores, informando nos filtros: razão social, CNPJ, nº do empenho ou intervalo de período de 

emissão; 

 Possibilitar visualizar o nº do Empenho, Convênio, Número e tipo da Licitação, valor 

anulado, liquidado e pago, os itens dos empenhos, e o próprio empenho para impressão; 

 Consultar as informações importadas na tela de "Diárias" no módulo-Contabilidade, através 

de: nome e cargo do funcionário, nº do empenho e processo administrativo (caso houver), data de 

saída e retorno, destino e motivo da viagem, quantidade de diárias, valor total e de passagens 

(caso houver);  

 Demonstrar repasses apresentando os valores referentes aos repasses recebidos e enviados 

até a data da consulta no exercício vigente;  

 Consultar convênios cadastrados no módulo-Contabilidade, detalhados pelo nº do 

Convênio, destinatário ou repassador, valor, CNPJ, nº de parcelas, justificativa, data início e 

término, fonte e o documento disponível para visualização e impressão; 

 Importar informações da tela de "Licitações" no módulo-Compras; 

 As licitações devem ser detalhadas por modalidade, número, processo, data de abertura, 

situação e objeto. Possibilitar a inserção de documentos em PDF ou scaneados para permitir sua 

visualização, dentre eles: Editais, Atas de Sessão, Contratos, Empenhos, Homologações e 

Ratificações, Adjudicações;  

 Permitir de acordo com os dados informados no módulo Patrimônio, seja demonstrado o 

código do tombamento, tipo e descrição do patrimônio, tipo de incorporação e valor total;  

 Possibilitar a visualização do nome do funcionário, código de matrícula, cargo e carga 

horária, situação, natureza, tipo da folha, salário base (opcional mostrar valores referente aos 

descontos e proventos), data de admissão, nomeação, lotação, cedido de e cedido para;  

 Apresentar os relatórios automáticos gerados pelos módulos-Contabilidade e LRF, assim 

como os relatórios anexados manualmente;  

 Permitir a consulta através de Perguntas Frequentes: sendo que a Entidade poderá inserir as 

perguntas e respostas frequentes realizadas pelo público, no intuito de auxiliar quanto ao 

esclarecimento de dúvidas gerais. 

 

6.7 - SISTEMA DE FROTAS  
 

 Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos, possibilitando inclusive a 

troca de medidores quando necessário; 

 Possuir cadastros para as diversas rotinas de controle do sistema; 

 Permitir o cadastramento de rotas de destino e destinos, para possibilitar “viagens casadas”, 

quando utilizadas rotinas de agendamento de veículos;  

 Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de habilitação e também 

o vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com 

vencimento das CNH’s e bloqueio nas rotinas dos sistemas quando utilizado o motorista com 

CNH vencida há mais de 30 dias;  

 Permitir a utilização de bombas de combustível, possuindo cadastros específicos das 

bombas, com controle de estoque, sendo automaticamente gerados dados para o módulo de 

Almoxarifado quanto ao consumo dos itens;  

 Permitir a utilização conjunta de bombas de combustíveis com gastos da frota para tipos de 

combustível que não sejam controlados por bomba na entidade;  

 Possuir rotina para geração de ordens de serviço internas e externas, para controles dos 

serviços executados nos veículos tanto no próprio setor de manutenção da entidade quanto para 

serviços em empresas contratadas, possuindo disponibilização nestes casos para módulo WEB, 

quando as empresas podem realizar os orçamentos via WEB para aceite ou não para execução dos 
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serviços, controlando na rotina saldos de empenhos e cálculos de valores líquidos quando 

utilizados descontos obtidos nos processos licitatórios, em se tratando de peças por tabela;  

 Emitir via sistema, requisições para abastecimentos/serviços indicando na impressão dados 

do veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, motorista;  

 Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível para qualquer 

item que tenha referência com veículos, como abastecimentos, serviços, peças, possibilitando 

importação de requisições e ordens de serviço para geração dos gastos;  

 Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de 

relatório por veículo e por período;  

 Permitir cadastrar os pneus e controlar suas movimentações, como as trocas com 

identificação da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para 

rodízio;  

 Permitir o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de qualquer 

natureza, como por exemplo troca de óleo, extintores de incêndio, revisões possibilitando o 

controle do vencimento por quilometragem ou por data;  

 Permitir o cadastro de seguros dos veículos com informação da data/valor do seguro; ▫ 

Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados como local de destino, 

motorista e finalidade;  

 Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período;  

 Possuir rotina para registros das movimentações de garagem, indicando dados como 

motorista, horário de saída e retorno, quilometragem;  

 Permitir a consulta da movimentação de garagem do veículo por período;  

 Possuir integração com o módulo de Almoxarifado, em que nas saídas de materiais para 

veículos, caso este seja incluso, gere movimentações de gastos para os veículos automaticamente; 

▫ Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como acidentes e multas, 

registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período 

por veículo; 

 Possuir rotina para cadastramento das medições avulsas dos veículos, para envio ao TCM 

nos casos de medidores quebrados, quando é enviada uma medição declarada no mês; 

 Permitir o cadastro e movimentação das baterias entre os veículos;  

 Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do estoque de 

combustível que será enviado ao Tribunal de Contas;  

 Possuir controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de cada 

empenho/liquidação;  

 Possuir cadastro para perdas de combustível, ocasionadas em motivos como por exemplo 

vazamentos, evaporação;  

 Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas.  
 

6.8 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO  
 

o Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

sistema de Controle de Patrimônio Municipal, através de licenças de uso com acesso simultâneo 

de usuários, atendendo ao especificado neste Edital e em seus anexos para os seguintes 

sistemas/módulos: 
 

 Sistema de Gestão de Patrimônio. 
 

o Também faz parte do objeto a realização dos seguintes serviços: 

 Migração dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados; 

 Implantação, configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura; 

 Treinamento dos usuários da prefeitura com carga horária mínima de 24 horas; 

 Acompanhamento dos usuários pelo período de 30 (trinta) dias, após implantação dos sistemas; 

 Assistência e suporte técnico aos usuários durante toda a vigência do contrato. 
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o Os sistemas licitados deverão ser desenvolvidos pelo próprio licitante ou o código fonte dos 

programas serem de propriedade desta de forma irrestrita e permanente, não sendo admitida 

cotação com sistemas adquiridos de terceiros, seja a que título for; 
 

o Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo, inclusive, a 

integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falhas de software/hardware. 
 

o O banco de dados a ser utilizado em todas as soluções deverá ser um SGBD reconhecido no 

mercado como de alta confiabilidade, base proprietária e com as seguintes características e 

recursos mínimos: número ilimitado de usuários e com acesso à internet, ter controle 

transacional, garantir a integridade e recuperação dos dados através de backup e recovery. 
 

o Os custos referentes a banco de dados ou a qualquer aplicativo necessário para o funcionamento 

dos sistemas objetos desta licitação, será de responsabilidade da empresa licitante. 
 

MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
 

o A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais dos sistemas em uso, até a data 

de execução desta fase são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização 

destes pelo Município.  
 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO  
 

o Esta etapa compreende na execução de um programa de treinamento destinado à capacitação 

dos usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de 

cada um dos sistemas/módulos.  
 

o A empresa vencedora deverá apresentar programa de treinamento, por curso: carga horária, 

conteúdo programático, metodologia e recursos didáticos, de forma a capacitar um número 

suficiente de usuários.  
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

o Assistência técnica em tempo integral durante a fase de implantação do objeto, na sede da 

Prefeitura; 
 

o Atualização de versão de todos os sistemas/módulos, sempre que necessário para atendimento 

da legislação federal vigente e das normas e procedimentos do Tribunal de Contas. 
 

o Assistência técnica pós-implantação, através de técnicos habilitados com o objetivo de: 
 

 Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

 Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para 

satisfazer as necessidades de segurança, 

 Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a 

implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão 

Governamental, Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na 

contabilidade e na área de informática, entre outros. 

 Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, e-mail, Skype ou através de serviços de 

suporte remoto. 
 

 Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as 

atividades de: instalação e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e 

logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das fórmulas 

de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela municipalidade; ajuste no cálculo, 

quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 

 

7. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  
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Para o sistema licitado, deverão ser cumpridas as atividades de conversão, instalação, 

parametrização inicial, implantação e treinamentos aos usuários finais.  
 

7.1 - CONVERSÃO  
 

O CONTRATADO será responsável pela definição da metodologia e coordenação das atividades 

relacionadas à migração/conversão dos dados do sistema em uso, bem como pelo fornecimento de 

uma solução ou ferramenta para execução da extração; 
 

A CONTRATANTE deverá fornecer os dados a serem convertidos, atualizados e baseado na 

estrutura de banco de dados utilizado pelo sistema em uso, para devida análise e conversão pela 

CONTRATADA.  
 

Caso sejam necessários recadastramentos ou levantamentos em campo para atualizar ou obter 

informações inexistentes nos sistemas legados, a CONTRATANTE será responsável pela execução 

dessas atividades, com monitoramento da equipe de implantação da CONTRATADA.  
 

7.2 IMPLANTAÇÃO  
 

A Implantação do software deve observar as fases de Planejamento, conversão, 

instalação/configuração, treinamento e capacitação dos usuários, operação assistida e 

encerramento; 
 

A CONTRATADA deverá controlar as atividades de sua equipe de implantação, baseado em 

cronograma prévio das atividades a serem desenvolvidas tanto na forma a distância quanto in loco, 

pré-validando os prazos das atividades junto a CONTRATANTE através do responsável de cada 

área.  
 

As devidas parametrizações e configurações do sistema, visam atender os processos em uso pela 

CONTRATANTE, atendendo as legislações de âmbito municipal, estadual e federal.  
 

Para cada sistema licitado, devem ser cumpridas as atividades de conversão, instalação, 

parametrização inicial de tabelas e cadastros, adequação de relatórios e logotipos, estruturação dos 

acessos de usuários e atendimento a critérios adotados pela administração.  
 

7.3 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: 
 

A CONTRATADA deverá estabelecer cronograma de treinamento para os usuários finais de cada 

módulo contratado, permitindo a plena utilização dos recursos disponíveis no sistema, com 

abrangência funcional e gerencial.  
 

Os treinamentos devem ocorrer durante o processo de implantação, possibilitando ao usuário final, 

a utilização correta do software, se comprometendo a CONTRATANTE a disponibilizar os 

mesmos durante horário de expediente, observando o dimensionamento da turma conforme área a 

ser capacitada, com número de participantes compatível e eficaz ao aproveitamento e assimilação 

de conhecimento dos participantes/treinandos.  

 

7.4 - SUPORTE TÉCNICO: 
 

A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar o atendimento à solicitação do suporte 

através de central de atendimento ao cliente especializada, com técnicos habilitados com objetivo 

de esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do sistema implantado; 
 

Esse atendimento, quando necessário, deverá ser feito por telefone, e-mail ou através de serviços de 

suporte remoto.  
 

Deverá disponibilizar auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros 

de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado 

para satisfazer as necessidades de segurança.  
 

O suporte técnico via acesso remoto deverá ser feito mediante autorização prévia, sendo de 

responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações.  
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Cada atendimento deverá ter associado um número único de protocolo, com registro de data, hora e 

atendente da abertura da ocorrência, bem como sua devida tramitação.  
 

O serviço de atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 

8h30min às 12h00min e 13h30min as 16h30min.  
 

Deverão ser prestados os serviços de suporte técnico remoto ou in loco, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis contados da abertura do chamado técnico relatando a ocorrência.  
 

7.5 - MANUTENÇÃO:  
 

A empresa vencedora do certame prestará os serviços de manutenção corretiva, assim entendidos 

aqueles destinados a sanar erros e defeitos de funcionamento dos sistemas informatizados, dentro 

do prazo conferido para o suporte técnico.  
 

Deverá prestar serviços de manutenção adaptativa, assim entendido aqueles destinados a adequar 

os sistemas informatizados às exigências legais e normativas de gestão pública, previstas, por 

exemplo, em normas municipais, estaduais, federais e instrução do Tribunal de Contas, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação da nova exigência, prorrogável, de comum 

acordo, conforme complexidade das operações necessárias; 
 

Acompanhar as alterações legislativas e normativas que influenciam nos sistemas informatizados 

de gestão pública; 
 

Prestar serviços de manutenção evolutiva quando desenvolver novas funções e tecnologias, 

disponibilizando à Prefeitura Municipal, desde que seja do interesse dessa, versões aprimoradas dos 

sistemas informatizados de gestão pública locados; 
 

Caso a manutenção adaptativa ou evolutiva implique em alteração significativa dos sistemas de 

gestão pública, locados a empresa deverá prestar novamente, sem ônus adicional, os serviços de 

implantação e treinamento na forma prevista neste Termo de Referência. 

 

 
Angical – Bahia, 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

_______________________________ 

Gilson Bezerra de Souza 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

(papel timbrado da empresa) 

 

 
MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

 

Sessão Pública: ..../.../2019, às ............(...................) horas. 

Local: Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Durvalmerindo 

Bandeira Coité, nº 01 – Centro – Angical – BA.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Razão Social: _________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________ 

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)     (      ) 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Bairro: Cidade: _____________________________ CEP: ___________________ 

Telefone: Fax: _________________________ 

Banco: Conta Bancária: _______________________ 

Nome e nº da Agência: _____________________________________________________ 

 

Item Qtde. Unid. Descrição dos Produtos Vlr. Unit. Vlr. Total 

01      

Valor Total da Proposta 

 

A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas 

as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, 

trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e 

acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas. 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, 

propomos os valores acima com a validade da proposta de __ (_______) dias, e Prazo de 

entrega: ______ Não superior a 03 (três) dias. 

 

Local e data 

 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
 

Obs.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 

simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
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ANEXO - III 

 

MODELO: CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL. 

 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

Indicamos o (a) Sr (a) _________________________________, portador (a) da cédula de 

identidade nº________________________, órgão expedidor ______________________, 

como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a 

documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os 

esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, 

praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(nome e função na empresa) 
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ANEXO - IV 

 

MODELO: DECLARAÇÃO 

 

(Papel timbrado da empresa) 

A 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL. 

 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz e que não possui em 

seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de 

gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93). 

 

 

Local e data, 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO - V 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação) 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL. 
 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: 

MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

 

 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal 

n. 8.666/93 e em atendimento ao previsto no item 5.1 do edital de Pregão Presencial N° 

003/2019 PMA/BA, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

exigidas para participação no presente certame, cientes das sanções factíveis de serem 

aplicadas. 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

MODELO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

(Timbre / logomarca da empresa emitente – CNPJ) 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL. 
 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

 

_______________________________________ atesta para os devidos fins que a Empresa 

__________________________________________, com sede na 

_______________________, forneceu/fornece os veículos abaixo relacionados, sendo 

cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, 

nenhum registro que a desabone.  

 

Relação dos veículos fornecidos com quantidades: 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste 

atestado e sua assinatura) 
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ANEXO - VII 

 

MODELO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

(Timbre / logomarca da empresa emitente – CNPJ) 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL. 
 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

 

 

A EMPRESA ____________________, pessoa jurídica de direito privando, inscrita ao 

CNPJ nº----------, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 

complementar N. 123/06, DECLARA, sob as penas da lei.  

 

(     ) Que não possuí a condição de micro empresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(    ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição 

de microempresa e que não está incurso nas vedações a que reporta § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar N° 123/06. 

 

(    ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição 

de pequeno porte e que não está incurso nas vedações a que reporta § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar N° 123/06. 

 

(    ) Para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei Complementar N° 123/06, havendo restrição 

na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederá no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento de declaração do 

vencendo do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 

8.666/93, especialmente a definida no art. 81. 

 

 

Local e Data 

_________________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e 

sua assinatura) 

 

OBS: documento apresentado no ato do credenciamento, como critério para participação 

na fase de lances. 
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ANEXO VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL. 
 

Licitação Nº 003/2019 – PMA/BA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Tipo: 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

Declaro para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial 

o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira 

independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da Administração do Município de Angical/BA antes da abertura oficial das 

propostas;  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-las. 

 

Local e data 

______________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa  
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ANEXO – IX 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0XX/2019 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

 

Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Angical, e a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma e pelo prazo que especifica por força e 

observância ao que consta no Processo Administrativo nº 016/2019, Pregão Presencial nº 003/2019, 

que deu origem ao presente contrato. 

 

O MUNICÍPIO DE ANGICAL - BA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, 

CNPJ nº 13.654.421/0001-88, Endereço: Rua Abdon Passos, n° 01, Centro – Angical - Bahia, neste 

município, aqui representado por seu gestor, o senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador de 

CPF n˚ 000.000.000-00, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à empresa 

XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº 

000, Centro – xxxxxxxxx – xx, aqui representado pelo o Sr. AAAAAAAAAAAAAAAA, CPF nº 

000.000.000-00 e RG nº 0000000, SSP/XX, de agora em diante denominada CONTRATADA, 

ajustam entre si e na conformidade do que estabelece a Lei nº 8.666/93, e demais legislação 

pertinente, este contrato o qual se regerá pelas cláusulas e condições adiante descriminadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
 

1.1. O objeto do presente é a contratação de Licença de uso de Software integrado com 

acesso ilimitado de usuários e Prestação de Serviços especializados de Implantação, 

Manutenção e Treinamento de Sistemas de informática para a gestão fiscal, contábil e 

administrativa, deste Município de Angical estado da Bahia, tudo de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas neste Contrato, Pregão Presencial nº 003/2019 e seus 

Anexos, independente de transições dos mesmos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 

2.1. A Contratada obriga-se a prestar os serviços objeto deste Contrato, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, respeitando todas as condições e 

exigências estabelecidas no Pregão Presencial que originou este contrato e seus Anexos, correndo 

por conta da vencedora as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, e, ainda, todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na 

prestação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

3.1. Para todos os fins de direito, o valor global do presente contrato é de R$ 0,00 (Xxxxx), 

com vencimento cada 30 (trinta) dias da entrega, conforme descrito Edital, modalidade Pregão 

Presencial n° 003/2019 e emissão da Fatura/Nota Fiscal comum e eletrônica, devidamente atestada 

à prestação dos serviços pela Secretaria de Administração deste Município de Angical, estado da 

Bahia, conforme abaixo: 
 

Item Especificação  Qtde. Unid. Vlr. Mensal Vlr. Total  

01 Sistema de Contabilidade Pública 10 Mês   

02 Sistema de Tesouraria  10 Mês   

03 Sistema de Tributação WEB  10 Mês   

04 Sistema de Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ 10 Mês   
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Holerite WEB  

05 Sistema Orçamentário/Planejamento (PPA, LDO, LOA). 10 Mês   

06 Sistema Portal da Transparência  10 Mês   

07 Sistema de Patrimônio  10 Mês   

08 Controle de Frota 10 Mês   

09 Sistema de Contratos  10 Mês   

10 Controle de Almoxarifado 10 Mês   

  Valor total  
  

§ 2º - Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de qualquer 

natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 

cumprimento deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: 
 

4.1.  O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura, até 31/12/2019, 

podendo ser prorrogado por iguais período, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

4.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos 

a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

5.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato estão previstas na dotação 

orçamentária, relativo ao exercício financeiro de 2019: 
 

ORGÃO: 02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJ/ATIV: 2.006 Gestão das ações da Secretaria de Administra 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 
 

6.1. Pelo descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Item 13 do 

edital referente ao Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial n° 003/2019 e pela 

inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o Município poderá, garantida a previa defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 

b) Rescisão contratual; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante 

ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e após decorridos o prazo de 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 

§ 1º - Os motivos a seguir, entre outros, sujeitam a CONTRATADA às penalidades tratadas na 

condição prevista no Caput: 
 

a) Recusa injustificada em disponibilizar o objeto licitado; 
 

b) Atraso na entrega do objeto licitado em relação ao prazo proposto e aceito; 
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§ 2º - Se motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

mencionadas; 
 

§ 3º - A critério do Município, na ocorrência de multa, o valor poderá ser descontado dos valores a 

serem pagos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

7.1. A inexecução total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 78. 

 

§ 1º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei 8.666/93, não cabe 

ao Contratado direito a qualquer indenização. 
 

§ 2º - Rescindindo o contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sofrerá essa, além das 

consequências previstas no mesmo, mais as previstas na Lei ou Regulamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:  
 

8.1.1. A Contratada obriga-se a ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos 

decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço objeto do presente Contrato, exceto quando 

isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, 

circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

após a sua ocorrência;  
 

8.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação; 
 

8.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 

8.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:  
 

9.1.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Terceira; 
 

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos; 
 

9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado; 
 

9.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES  
 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

1993; 
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10.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado da contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
 

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  
 

12.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666/93 e a 10.520/02, 

suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas 

aplicáveis.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

13.1. Caberá à Secretaria Municipal de Administração do Município de Angical – Bahia, 

proceder o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços que constituem o objeto deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO: 
 

As partes elegem o Foro da Comarca de São Desiderio – BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, nos termos da legislação vigente e específica para isso, firmam 

o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que subscrevem depois de lido e achadas conforme. 
 

Angical - Bahia, xx de Xxx de 2019. 

 

_______________________ 

MUNICÍPIO DE ANGICAL 

Gilson Bezerra de Souza 

Prefeito Municipal 

 

__________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

 

___________________________________              _____________________________________ 

Nome:                                                                   Nome: 

CPF:                                                                      CPF: 


