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INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 
ESTADO DO PARANÁ 

 
                                          PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2017  

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017  

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de licenças de uso de sistemas integrados de gestão pública municipal nas áreas de 
CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, para toda a estrutura do instituto Municipal de Assistência ao Servidor, 
inclusive com a prestação de serviços técnicos de IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
ADAPTATIVA E EVOLUTIVA nos termos deste edital e seus anexos paro instituto Municipal de 
Assistência Servidor Público de União da Vitória. 
 

Razão Social:  

CNPJ N.º:  

Endereço:  

Cidade:                               Estado:                    CEP:  

E-mail:  

Telefone/Fax:  

Pessoa para contato: 

 
Responsável: _________________________________________________________ 
 
Responsável: _________________________________________________________ 
 
Declaro que recebi, através do acesso à página http://www.pmuniaodavitoria.com.br/ da 
Prefeitura Municipal, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente. 
 
Local:_______________________, ____, de ____________ de 2017. 
 

________________________________ 
Representante Legal da empresa 

 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura com essa empresa, sobre as eventuais alterações do edital, 

solicitamos que este protocolo seja devolvido a esta Coordenadoria devidamente preenchido, 

através do email licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime a Coordenação de Licitações da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 
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OBS: É imprescindível realizar o envio deste recibo preenchido antes da data de 
realização da licitação, para eventuais comunicações aos interessados, quando 
necessário, além de servir como comprovação nos autos do processo, conforme 
determina a legislação vigente. 

 
 

ATENÇÃO!!!!!!!!! 
 

- Não insira os documentos de Credenciamento ou 
procuração (Anexo “III”) no envelope Proposta ou 
Habilitação. 
 
 
- A PROPONENTE deverá protocolar a proposta 
escrita no envelope nº 02 e a habilitação no 
envelopes nº 01, no setor de protocolo da 
Prefeitura Municipal, sob pena de desclassificação 
da proponente que não apresentar. 
 
- A PROPONENTE deve atentar-se ao horário do 
protocolo, visto que a prefeitura está utilizando o 
protocolo eletrônico. 
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EDITAL RETIFICADO 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2017 

 
1 – PREÂMBULO 

1.1 – O Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória, Estado do 

Paraná,torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 

Complementar 123/06 e demais legislações aplicáveis, realizará processo licitatório na 

modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 – PROCESSO N.º 03/2017 no dia 

31/08/2017 às 14h00min, na Prefeitura Municipal, sito à rua Dr. Cruz Machado, 205, 4º 

pavimento, Centro, neste Município, sendo a presente licitação do tipo TECNICA E PREÇO 

regime de execução de empreitada por preço global – execução indireta. 

 
1.2 – O recebimento dos Envelopes n.º 01 e Envelopes n° 2, dos interessados 

CADASTRADOS, dar-se-á até às 14:00min, do dia 22/09/2017, no Setor de Protocolo Geral 

desta Prefeitura, localizado no  andar térreo no endereço acima indicado.  

1.2.1 - O recebimento dos envelopes n.º 01 dos interessados NÃO CADASTRADOS, dar-se-á até 

às 18h00min do dia 19/09/2017, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no 

andar térreo no endereço acima indicado. 

1.2.2 – A abertura dos Envelopes n.º 01, contendo a Documentação de Habilitação, dar-se-á 

no mesmo endereço indicado no item 1.1 retro, às 14h00min do dia 22/09/2017.  

 
1.3 - Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitações, e de todos os proponentes, 
formalmente expressa pelas assinaturas na respectiva Ata ou Termo de Renúncia (modelo 
sugestivo constante do Anexo IV deste Edital), renunciando à interposição de recurso quanto à 
fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos Envelopes n.º 02, contendo 
as Propostas de Preços dos proponentes habilitados. 
 
2 – OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de licenças de uso de sistemas integrados de gestão pública municipal nas áreas de 
CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, para toda a estrutura do instituto Municipal de Assistência ao Servidor, 
inclusive com a prestação de serviços técnicos de IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
ADAPTATIVA E EVOLUTIVA nos termos deste edital e seus anexos paro instituto Municipal de 
Assistência Servidor Público de União da Vitória. 
 
2.2 - Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à 
conveniência administrativa, as licenças de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante, 
podendo estar inseridos em programa executável único ou em vários, a critério da licitante. 
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2.3 - Os sistemas deverão aproveitar de modo satisfatório todos os equipamentos informáticos 
da entidade, processando localmente as informações buscadas no banco de dados e evitando a 
utilização desnecessária de rede e acesso a internet, permitindo ainda que seja possível efetuar 
cópias de bases de dados por usuários administradores para testes de funcionalidades 
localmente na máquina cliente, e que, excepcionalmente, quanto ao portal de transparência, que 
exijam utilização por usuários estranhos à administração pública, deverão constar usuários de 
testes on-line, para o mesmo objetivo de estudo de novas funcionalidades e suporte ao usuário 
externo.  
 
2.4 - A atualização dos sistemas deverá ser feita de modo automático, na máquina local, 
constando todos os executáveis, documentação, imagens de relatórios e outros itens para o 
pleno funcionamento do sistema, ou sistemas, constantes localmente na máquina cliente do 
usuário, exceto com o portal de transparência, que deverá ser de responsabilidade da empresa 
contratada o backup e atualização dos mesmos. 
 
2.5 - Os sistemas licitados deverão ter a opção de ser de múltiplas tarefas simultâneas, acessadas 
por um único Login, em janela própria e única, com permissão de maximização e minimização 
dentro do sistema, permitindo consultas e operações diversas simultâneas. 
 
2.6 - A solução deverá possuir consulta rápida aos dados cadastrais do sistema, generalizada 
através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema aos cadastros. 
 
2.7 - Os sistemas deverão trabalhar de forma que em cada operação, cada conjunto de dados do 
banco de dados, como os dados de cadastro, independente da origem da informação seja 
disposto de modo ordenado por módulo do tipo do cadastro, dentro de um sistema desktop, de 
fácil acesso e deverão possuir consulta por teclas de atalho e menus, de forma ordenada e lógica, 
permitindo que o usuário não precise fechar uma janela dentro do sistema para poder acessar 
outra. 
 
2.8 - Os sistemas deverão ser flexíveis quanto ao uso, permitindo o uso de mesmo sem o 
periférico de entrada (mouse), permitindo navegação por teclas. 
 
2.9 - Os sistemas deverão ser disponibilizados em módulos na mesma tela principal do sistema e 
permitir abrir múltiplas opções, ao mesmo tempo, facilitando que o usuário tenha relatórios, 
telas de consultas e telas de cadastro abertas, excluindo-se a necessidade de abrir várias vezes o 
sistema, bastando apenas um acesso para seu uso total. 
 
2.10 - Os sistemas deverão possuir ajuda ao usuário, vinculada a cada tarefa, de modo que 
demonstre as funcionalidades e operações do mesmo e a consulta deverá ter índices, tópicos e 
toda a forma de pesquisa e consulta para que o usuário chegue com poucos cliques na resolução 
de sua dúvida, de modo claro e detalhado, dentro da documentação do sistema que está 
utilizando, sendo que esses tópicos de ajuda também estejam disponíveis de forma on-line, 
sempre atualizados de acordo com a versão utilizada pelo usuário. 
 
2.11 - Os sistemas deverão permitir que os cadastros sejam intuitivos e lógicos de se preencher, 
com as informações necessárias e com fórmulas para validação de campos de dados, de modo 
que possa ser configurado os itens obrigatórios nos cadastros e permita criar avisos e bloqueios 
personalizados, como por exemplo, avisar que o cadastro de pessoa física deverá conter, no 
mínimo, um número de telefone válido. Os relatórios deverão ter a opção de serem gerados em 
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PDF e em formato Microsoft Excel e similares, bem como geração em arquivo de texto, possuam 
numeração, data de emissão e usuário que emitiu. 
 
2.12 - Os menus do sistema, independente do tipo do acesso, deverão ser personalizáveis, 
permitindo mudanças nas teclas de atalhos, alterações e personalização das barras de 
ferramentas, inserção de atalhos para menus e toda a forma do usuário escolher como acessar 
dentro do sistema, os dados que mais utiliza. 
 
2.13 - Possuir o acesso rápido aos relatórios dos sistemas, de acordo com o cadastro que está 
aberto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema. 
 
2.14 -Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas: 
 
A. Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas; 
B. Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 
C.  Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados 
 historicamente, antes da alteração efetuada; 
D. Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da 
 escolha de campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de 
 consulta SQL; 
E. Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem 
 SQL com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 
 
2.15 - A solução deverá permitir a emissão de relatório ou gráfico referente aos acessos ao 
sistema, demonstrando os usuários que efetuaram Login, data e hora de entrada e saída. De 
forma clara e com a permissão de selecionar o tipo de cadastro para efetuar a auditoria. 
 
2.16 - Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 
de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço. 
 
2.17 - Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados;  
 
2.18 - Permitir agendamento do backup; 
 
2.19 - Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de 
armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 
 
2.20 - Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos 
sistemas; 
 
2.21 - Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 
 
2.22 - Possuir relatório de backups efetuados; 
 
2.23 - Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 
formato TXT ou HTML; 
 
2.24 - Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail 
automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou 
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contro lador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde 
será enviado um e-mail ao Presidente caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado. 
 
2.25 - Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo a integridade 
dos dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware. 
2.26 - Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar 
automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, conforme layouts e parâmetros estipulados por este. 
 
2.27 - Os sistemas deverão utilizar sistema gerenciador de banco de dados, sendo que não será 
aceito Gerenciador de Banco de Dados dos quais não se tenha garantia de continuidade no 
mercado, garantia de assistência técnica pelo desenvolvedor ou por técnico devidamente 
credenciado por este, ou ainda impossibilidade jurídica de ressarcimento por danos causados 
pelo seu mau funcionamento. 
 
2.28 - Os sistemas deverão rodar nos equipamentos disponibilizados pelo instituto Municipal de 
Assistência ao Servidor.  
 
2.29 - Os sistemas deverão possibilitar a segurança total dos dados, mantendo a integridade do 
Banco de Dados e conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já 
efetivadas. 
 
2.30 - Os sistemas de gestão deverão possuir integração com Facebook ou Twitter, para 
lançamento de informações e notícias de relevante valor social e interesse público. 
 
2.31 - Os serviços deverão ser executados sob a fiscalização do Departamento de Nucleo de 
Tecnologia da Informação (NTI) da Prefeitura Municipal; 
 
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta Tomada de Preços, os interessados que atenderem a todas as 
exigências deste edital e seus anexos. 
3.2 - Empresas desenvolvedoras ou licenciadoras de sistemas e que possam fornecer o conjunto 
completo de sistemas e serviços, objeto desta licitação. 
3.3 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados na 
correspondente especialidade junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória ou não, e os interessados, nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei 
8.666/93 e nas condições previstas neste edital.  
3.4 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.  
3.5 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.  
3.6 - Na presente licitação é vedada a sub empreitada parcial ou total do presente serviço. 
3.7 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.  
3.8 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.  
3.9 - Na presente licitação é vedada a sub empreitada parcial ou total. 
3.10 - O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado 
 
4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “01”, “02” e “03” e DA CARTA DE 
CREDENCIAMENTO 
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4.1 – Os Envelopes nº 01, nº 02 e nº 03, contendo, respectivamente, a documentação referente à 
habilitação e as proposta técnica e de preço, não poderão ser transparentes e deverão ser 
entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo desse instrumento convocatório, 
devidamente fechados, constando na face de cada qual os seguintes dizeres: 
 

AO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR - IMAS 

Comissão de Licitação 

Tomada de Preços n° 01/2017 
Processo Administrativo nº 03/2017 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Proponente: (Razão Social) 
CNPJ nº: 

 

AO 

 INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR - IMAS 

Comissão de Licitação 

Tomada de Preços n° 01/2017 
Processo Administrativo nº 03/2017 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

Proponente: (Razão Social) 
CNPJ nº: 

 

AO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR - IMAS 

Comissão de Licitação 

Tomada de Preços n° 01/2017 
Processo Administrativo nº 03/2017 

ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇO 

Proponente: (Razão Social) 
CNPJ nº: 

 
4.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
licitatório, deverá formalizar uma “Carta de Credenciamento”, conforme modelo constante do 
Anexo II deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações na data 
de abertura dos Envelopes nº 01. 
 
4.3 – A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 deste Edital, 
não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega 
o protocolado pelo setor competente da Prefeitura Municipal de União da Vitória. 
 
5 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
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O envelope n.º 01, contendo a documentação relativa à habilitação deverá conter: 
 
5.1 - Os licitantes deverão apresentar no envelope “N.º 02” – “Documentos de Habilitação”, que 
demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.  
 

5.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 
 

a. No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e 
ultima alteração contratual, devidamente registrado e acompanhado, no caso de 
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 

b. No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 

c. No caso de firma individual: cédula de identidade, registro comercial, como prova de 
inscrição na junta comercial ou repartição correspondente; 
 

d. Declaração formal e expressa da proponente, sob as penas da lei, que atende o inciso V do 
artigo 27 da lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de 
dezoito anos realizando trabalhos noturnos e insalubres e de menores de dezesseis anos, 
trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz a partir dos 
quatorze anos, conforme modelo constante do Anexo V;  
 

e. Declaração de Idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme 
modelo do Anexo VI; 
 

f. No caso de micro empresa ou empresa de pequeno porte e conforme a Lei 
Complementar n.° 123/2006, Artigos 44° e 45°, deverão comprovar através da 
Certidão Simplificada da Junta Comercial seu enquadramento no regime das 
microempresas e empresas de pequeno porte. Considerada como válida quando 
emitidas a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação. 

 
5.1.2 - REGULARIDADE FISCAL - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93 

 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)/ Ministério da 

Fazenda. 
 

b. Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, da Divida Ativa da 
União e de Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 
03/11/2014); 

 
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

 
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, 
do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
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e. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme prevê a Lei Federal n.º 12.440, de 
07/07/2011; 

 
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 
g. Certificado de registro no cadastro de licitantes do Município de União da Vitória 

ou registro no cadastro de licitantes do Estado do Paraná, válido na data de 
abertura da presente licitação, exigível dos interessados que protocolarem os 
Envelopes conforme previsto no item 1.2 deste Edital. 

 
5.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Apresentação de atestado de fiel cumprimento, emitido por pessoa Jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a proponente prestou ou vem prestando serviços 
similares aos licitados, no sentido de que implantou e mantém/manteve em 
funcionamento sistema de gestão pública nos moldes constantes no objeto do presente 
edital, não havendo necessidade de apresentação de atestado contendo todos os módulos 
licitados. Consideram-se parcelas de maior relevância, a constarem do atestado, o 
licenciamento de sistemas para as áreas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações e 
Portal da Transparência  
 

b. Indicação do(s) profissional(is) de nível superior responsável(is) pela execução das 
parcelas de maior relevância do objeto licitado (manutenção legal e suporte aos sistema 
licitados neste edital), pertencente(s) ao quadro permanente da empresa , cuja 
comprovação deverá ser feita através da apresentação de cópias autenticadas da CTPS, 
Ficha ou Livro de Registro de Empregados, do Contrato ou Estatuto Social em vigor, ou de 
quaisquer outros documentos de conteúdo  equivalente, não havendo exigência de um 
número mínimo de profissionais. 

 
5.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 

 
a. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo 

cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da 
data marcada para o processo licitatório; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados monetariamente,quando encerrados a mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro 
indicador que o venha substituir. 
 

b.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado 
pelo contador; 
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b.2.  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso; 
 
b.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam 
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último 
exercício social exigível, assinado por contador ou técnico em ciências contábeis, legalmente 
habilitados, constando nome completo e registro profissional, ficando dispensadas de 
apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento;  

 
b.4. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

1. Publicados no Diário Oficial; ou 
2. Publicados em Jornal; ou 
3. Por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da 

proponente; ou 
4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicilio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os 
Termos de Abertura e Encerramento. 

 
b.5) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas 
ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro 
digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 

6 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE. 
 
6.1 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme prevê o art. 42 da Lei 
Complementar nº 123/06. No entanto, na fase de habilitação do presente certame, deverão apresentar 

toda a documentação exigida, ainda que esta apresente alguma restrição (art. 43, do mesmo diploma 
legal). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
 

6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 155, de 2016) 
 

6.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 
 

a) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou, apresentados os 
respectivos originais para conferência pela Comissão Permanente de Licitação, na sessão; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2014/leicp147.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2014/leicp147.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2014/leicp147.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2014/leicp147.htm
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b) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral de União da Vitória, válido na data de 

abertura da presente licitação, substituirá no envelope n.º 01 (Documentação de 
Habilitação), os documentos exigidos no subitem 5.1.1, alíneas “a, b”, no subitem 
5.1.2, alíneas “a, b, c” e no subitem 5.1.4 alínea “b”; 

 
c) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

 
d) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

 
e) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior “d”, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

 
f) A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 

 
g) Em caso de omissão, a Comissão Permanente de Licitação admitirá como válidos os 

documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se 
enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é 
indeterminada; 

 
h) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo 
com as estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão 
inabilitados. 
 

i) As declarações e outros anexos deverão atender aos termos dos modelos apresentados 
no Edital; 
 

j) Constituem Motivos para inabilitação do licitante: 
 A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  

 
8 –DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
8.1. A proposta técnica deverá ser apresentada em via única, em papel timbrado da empresa, 
referência ao processo licitatório, datada, assinada e identificada pelo respectivo proponente e 
contendo, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação: 
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8.1.1. Declaração de que a linguagem de desenvolvimento dos sistemas propostos é 
perfeitamente compatível com o ambiente operacional, ambiente de rede e estrutura de 
hardware do Município. 
8.1.2. Indicação do sistema de Gerenciador de Banco de Dados utilizado, acompanhada de 
declaração de que este é perfeitamente compatível com o ambiente operacional, ambiente de 
rede e estrutura de hardware do Município, bem como de que há assistência técnica no país pelo 
desenvolvedor da ferramenta ou por técnicos credenciados por este. 
8.1.3. Indicação de plano de treinamento compreendendo a execução dos treinamentos, 
conforme descritos no Anexo I do Edital, devendo contemplar, no mínimo, cronograma de 
execução, metodologia de treinamento, material didático e conteúdo programático. 
8.1.4. Plano de Suporte operacional e assistência técnica aos usuários após a implantação dos 
sistemas licitados. 
8.1.5. Formulário de Pontuação Técnica constante do item 12.2 do Edital, devidamente 
preenchido, datado, carimbado e assinado pela proponente ou seu representante legal. 
 
8.2. Em caso de dúvidas da Comissão Permanente de Licitações ou por expressa impugnação por 
qualquer proponente habilitada quanto ao efetivo e integral cumprimento de qualquer das 
funcionalidades do item 02 do Edital ou de seu Anexo I por parte de qualquer proponente, a 
comissão designará data e hora para a impugnada, munida de equipamentos e demais 
informações necessárias, comprovar a realização das tarefas e funcionalidades apontadas como 
descumpridas pela solução por si ofertada. 
 
8.3. A proposta não poderá conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar 
o reconhecimento de sua caracterização. 
 
9 –DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. A proposta deverá ser apresentada em via única, em papel timbrado da empresa, referência 
ao processo licitatório, datada, assinada e identificada pelo respectivo proponente e elaborada 
conforme ANEXO II; 
 
9.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas 
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta; 
 
9.3. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encargos e tributos 
decorrentes da execução total do objeto desta licitação; 
 
9.4. Fica estipulado como valor máximo para o valor global ofertado para os 48 (quarenta e oito) 
meses, a quantia de R$ 82.278,32 (oitenta e dois mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois 
centavos), sendo sumariamente desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior a 
este, bem como aquelas que deixarem de cotar preços para qualquer dos itens licitados; 
 
9.5. Serão desclassificadas as propostas de preço manifestadamente inexeqüíveis e as cujo preço 
proposto seja superior ao estipulado no subitem 9.4, bem como as propostas com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 
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9.6 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério, ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado, 
que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia entre os licitantes. 
 
10 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
10.1 – Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 
contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes de proposta de preços.  
 
11 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  
  
11.1. Uma vez iniciada a sessão de julgamento, será vedada a inclusão de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta e documentação, nos termos do 
art. 43, § 3º da Lei de Regência. 
 
11.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações rubricará externamente os envelopes 
01 – DOCUMENTAÇÃO, 02 – PROPOSTA TÉCNICA e 03 – PROPOSTA DE PREÇO, contendo 
respectivamente, a documentação para habilitação e as propostas, dará vistas dos mesmos aos 
demais membros da Comissão e aos representantes dos licitantes presentes, para a mesma 
finalidade, abrindo os ENVELOPES 01, cujos documentos serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão e apresentados, para o mesmo fim, aos representantes dos proponentes. 
 
11.3. Os documentos serão julgados observando-se o disposto no item 7 do presente edital, 
sendo automaticamente inabilitados os licitantes desconformes. 
 
11.4. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem todos os 
documentos exigidos neste Edital, ou que apresentarem documentos falsos, adulterados, 
rasurados ou com prazo de validade vencido na data da abertura do envelope com a 
Documentação. 
 
11.5. Caso todos os representantes dos licitantes, devidamente credenciados, estejam presentes 
e deneguem a apresentação de recursos ou no caso da não presença, tenha sido encaminhado 
Termo de Renúncia quanto à interposição de recursos, quanto à fase de habilitação, a comissão 
poderá dar prosseguimento ao certame, abrindo o ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA, 
avaliando a conformidade da documentação apresentada e designando, caso necessário, data 
para demonstração prática da solução ofertada. 
 
11.6. Finalizada a etapa de avaliação técnica, com a classificação/desclassificação de cada uma 
das propostas avaliadas, e uma vez vencida a etapa recursal desta fase procedimental, proceder-
se-á à abertura e julgamento das propostas de preços, avaliando-se e classificando-se cada uma 
destas de acordo com as regras editalícias, e declarando-se ao final o vencedor da licitação. 
 
11.7. Na eventualidade de todas as Proponentes serem inabilitadas ou classificadas, a Comissão 
de Licitação poderá fixar prazo não superior a oito dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou novas propostas, que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste edital 
e seus anexos, desde que seja possível o saneamento das falhas ou omissões que deram causa à 
inabilitação e/ou desclassificação. 
 
11.8. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando 
esclarecimentos sobre a documentação e propostas, e realizar tantas sessões quantas forem 
necessárias para o fiel cumprimento da legislação pertinente. 
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12 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
12.1. Os julgamentos das propostas serão procedidos pela Comissão Julgadora de Licitação de 
conformidade com o disposto no inciso III do parágrafo 1º e parágrafo 4º do artigo 45 da Lei 
8.666/93. 
 
12.2. As Propostas Técnicas serão avaliadas, por Equipe Técnica designada, com atribuição de 
pontuação máxima de 100 pontos, através de laudo final conclusivo, considerando-se a seguinte 
pontuação: 
 
12.2.1. Plano de Suporte operacional e assistência técnica para atendimento, após implantação 
dos sistemas licitados: 
a) Via telefone, sem custos de ligação, via internet, e acesso remoto = 20 pontos 
b) Via telefone, com custos de ligação, via internet e acesso remoto = 10 pontos 
c) Via telefone, com custos de ligação e via internet = 05 pontos 
d) Via telefone, com custos de ligação = 0 ponto 
 
12.2.2. Garantia após a conclusão da implantação, para prestação de serviços de suporte técnico, 
sem custos adicionais ao órgão licitante: 
a) 120 (cento e vinte) dias após a conclusão da implantação = 20 pontos 
b) 90 (noventa) dias após a conclusão da implantação = 10 pontos 
c) 60 (sessenta) dias após a conclusão da implantação = 05 pontos 
d) 30 (trinta) dias após a conclusão da implantação = 0 ponto 
 
12.2.3. Possibilidade de integração com redes sociais para divulgação de informações de 
interesse público ou conveniência administrativa: 
a) Três ou mais redes sociais gratuitas = 30 pontos 
b) Duas redes sociais gratuitas = 20 pontos 
c) Uma rede social gratuita = 10 pontos 
d) Nenhuma rede social gratuita = 0 ponto 
 
12.2.4. Prazo para início do atendimento, após abertura do chamado técnico no suporte: 
a) Até 48 (quarenta e oito) horas = 30 pontos 
b) Até 72 (setenta e duas) horas = 20 pontos 
c) Até 96 (noventa e seis) horas = 10 pontos 
d) Acima de 96 (noventa e seis) horas = 0 ponto 
 
12.3. A posição da Equipe Técnica, não eximirá a empresa de responsabilidades, cujo não 
atendimento venha a ser verificado no ato da implantação dos sistemas. 
 
12.4. As Propostas de Preços (PP), considerado o Valor Total Global (locação, conversão, 
implantação, treinamento, suporte técnico após implantação, alterações específicas da 
Contratante) serão avaliadas e valorizadas segundo o seguinte critério: 
a) Proposta de menor preço  100 pontos 
b) Proposta com 2º menor preço   95 pontos 
c) Proposta com 3º menor preço   90 pontos 
d) Proposta com 4º menor preço   85 pontos 
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E assim por diante, decrescendo de 05 (cinco) em 05 (cinco) pontos, com o mesmo critério acima 
descrito. 
 
  12.5. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada (MP) das valorizações da Proposta Técnica (peso 5) e da Proposta de Preço (peso 5) 
através da seguinte fórmula: 
 
MP = {[(PT x 5) + (PP x 5)]/10} 
 12.6. Será considerada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as exigências 
deste edital, obtiver a maior média ponderada, classificando-se, as demais, na ordem 
decrescente. 
 
 12.7. Na hipótese de empate, a decisão se dará mediante sorteio, em ato público para o 
qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
12.8. Serão desclassificadas as propostas que imponham condições não previstas neste ato 
convocatório. 
 
12.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a qualquer item disposto no item 
02, ou a qualquer dos itens obrigatórios da alínea ‘B’ do Anexo I do presente edital. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Quando cabíveis, na forma da lei, as empresas licitantes poderão interpor recursos às 
decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, sendo conhecidos somente aqueles 
apresentados tempestivamente em conformidade com as disposições do art. 109 da Lei de 
Regência. 
  
13.2. Os recursos, obrigatoriamente protocolados no setor de protocolos desta prefeitura, serão 
recebidos e processados com estrita observância aos procedimentos ditados pelo Estatuto das 
Licitações, em todas suas fases e instâncias, dando-se conhecimento e ampla defesa aos demais 
licitantes. 
 
14 - DAS PENALIDADES: 
14.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a uma multa de 10% do valor da 
proposta, sem prejuízo de perdas e danos. 
 
14.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes 
penalidades: 
14.2.1 Advertência; 
14.2.2 Multa: 
14.2.3 No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa de valor equivalente a 2% do valor contratual; 
14.2.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá o órgão licitante aplicar as sanções 
previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 
2% sobre o valor total do contrato, atualizado. 
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14.3 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração di-reta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Município de Mu-nicípio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade; 
14.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
14.5 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo; 
14.6 Na aplicação de penalidades financeiras, fica facultado ao Instituto proceder ao desconto 
da mesma de eventuais créditos que a contratada disponha a administração. 
 
15 – PROCEDIMENTO 
 
15.1. Uma vez iniciada a sessão de julgamento, será vedada a inclusão de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta e documentação, nos termos do 
art. 43, § 3º da Lei de Regência. 
 
15.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações rubricará externamente os envelopes 
01 – DOCUMENTAÇÃO, 02 – PROPOSTA TÉCNICA e 03 – PROPOSTA DE PREÇO, contendo 
respectivamente, a documentação para habilitação e as propostas, dará vistas dos mesmos aos 
demais membros da Comissão e aos representantes dos licitantes presentes, para a mesma 
finalidade, abrindo os ENVELOPES 01, cujos documentos serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão e apresentados, para o mesmo fim, aos representantes dos proponentes. 
 
15.3. Os documentos serão julgados observando-se o disposto no item 5 do presente edital, 
sendo automaticamente inabilitados os licitantes desconformes. 
 
15.4. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem todos os 
documentos exigidos neste Edital, ou que apresentarem documentos falsos, adulterados, 
rasurados ou com prazo de validade vencido na data da abertura do envelope com a 
Documentação. 
 
15.5. Caso todos os representantes dos licitantes, devidamente credenciados, estejam presentes 
e deneguem a apresentação de recursos ou no caso da não presença, tenha sido encaminhado 
Termo de Renúncia quanto à interposição de recursos, quanto à fase de habilitação, a comissão 
poderá dar prosseguimento ao certame, abrindo o ENVELOPE 02 – PROPOSTA TÉCNICA, 
avaliando a conformidade da documentação apresentada e designando, caso necessário, data 
para demonstração prática da solução ofertada. 
 
15.6. Finalizada a etapa de avaliação técnica, com a classificação/desclassificação de cada uma 
das propostas avaliadas, e uma vez vencida a etapa recursal desta fase procedimental, proceder-
se-á à abertura e julgamento das propostas de preços, avaliando-se e classificando-se cada uma 
destas de acordo com as regras editalícias, e declarando-se ao final o vencedor da licitação. 
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15.7. Na eventualidade de todas as Proponentes serem inabilitadas ou classificadas, a Comissão 
de Licitação poderá fixar prazo não superior a oito dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou novas propostas, que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste edital 
e seus anexos, desde que seja possível o saneamento das falhas ou omissões que deram causa à 
inabilitação e/ou desclassificação. 
 
15.8. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando 
esclarecimentos sobre a documentação e propostas, e realizar tantas sessões quantas forem 
necessárias para o fiel cumprimento da legislação pertinente. 
 
16 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
16.1. Os julgamentos das propostas serão procedidos pela Comissão Julgadora de Licitação de 
conformidade com o disposto no inciso III do parágrafo 1º e parágrafo 4º do artigo 45 da Lei 
8.666/93. 
 
16.2. As Propostas Técnicas serão avaliadas, por Equipe Técnica designada, com atribuição de 
pontuação máxima de 100 pontos, através de laudo final conclusivo, considerando-se a seguinte 
pontuação: 
 
16.2.1. Plano de Suporte operacional e assistência técnica para atendimento, após implantação 
dos sistemas licitados: 

a) Via telefone, sem custos de ligação, via internet, e acesso remoto = 20 pontos 
b) Via telefone, com custos de ligação, via internet e acesso remoto = 10 pontos 
c) Via telefone, com custos de ligação e via internet = 05 pontos 
d) Via telefone, com custos de ligação = 0 ponto 
 

16.2.2. Garantia após a conclusão da implantação, para prestação de serviços de suporte técnico, 
sem custos adicionais ao órgão licitante: 

a) 120 (cento e vinte) dias após a conclusão da implantação = 20 pontos 
b) 90 (noventa) dias após a conclusão da implantação = 10 pontos 
c) 60 (sessenta) dias após a conclusão da implantação = 05 pontos 
d) 30 (trinta) dias após a conclusão da implantação = 0 ponto 
 

16.2.3. Possibilidade de integração com redes sociais para divulgação de informações de 
interesse público ou conveniência administrativa: 

a) Três ou mais redes sociais gratuitas = 30 pontos 
b) Duas redes sociais gratuitas = 20 pontos 
c) Uma rede social gratuita = 10 pontos 
d) Nenhuma rede social gratuita = 0 ponto 
 

16.2.4. Prazo para início do atendimento, após abertura do chamado técnico no suporte: 
a) Até 48 (quarenta e oito) horas = 30 pontos 
b) Até 72 (setenta e duas) horas = 20 pontos 
c) Até 96 (noventa e seis) horas = 10 pontos 
d) Acima de 96 (noventa e seis) horas = 0 ponto 
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16.3. A posição da Equipe Técnica, não eximirá a empresa de responsabilidades, cujo não 
atendimento venha a ser verificado no ato da implantação dos sistemas. 

 
16.4. As Propostas de Preços (PP), considerado o Valor Total Global (locação, conversão, 
implantação, treinamento, suporte técnico após implantação, alterações específicas da 
Contratante) serão avaliadas e valorizadas segundo o seguinte critério: 

a) Proposta de menor preço = 100 pontos 
b) Proposta com 2° menor preço = 95 pontos 
c) Proposta com 3° menor preço = 90 pontos 
d) Proposta com 4° menor preço = 85 ponto 
 
E assim por diante, decrescendo de 05 (cinco) em 05 (cinco) pontos, com o mesmo 

critério acima descrito. 
 
  16.5. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada 
(MP) das valorizações da Proposta Técnica (peso 5) e da Proposta de Preço (peso 5) através da 
seguinte fórmula: 

 
MP = {[(PT x 5) + (PP x 5)]/10} 
 

 16.6. Será considerada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as exigências 
deste edital, obtiver a maior média ponderada, classificando-se, as demais, na ordem 
decrescente. 
 
 16.7. Na hipótese de empate, a decisão se dará mediante sorteio, em ato público para 
o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 

16.8. Serão desclassificadas as propostas que imponham condições não previstas 
neste ato convocatório. 
 

16.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a qualquer item 
disposto no item 02, dos Requisitos técnicos dos sistemas do Anexo I do presente edital. 
 
16.10 – Consideram-se empatadas com a melhor apresentada as propostas realizadas por 
microempresas e empresas de pequeno porte cujo valor seja até 10% superior àquela. 
 
16.11 – Aplica-se o disposto no subitem anterior apenas quando o licitante que ofereceu a 
melhor proposta não for microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
16.12 – Havendo empate nos termos do subitem 10.10, será oportunizada à microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada a faculdade de oferecer proposta com preço 
inferior ao menor preço apresentado, no prazo de 01 (um) dia útil, contado do recebimento da 
notificação, e assim por diante, obedecendo sempre a ordem de classificação das empresas que 
se encontram dentro do limite estabelecido no supracitado subitem. 
 
16.13 – Não havendo oferta inferior à melhor proposta inicialmente apresentada, a classificação 
será feita de acordo com o valor das propostas originalmente apresentadas. 
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16.14 – Havendo empate entre duas ou mais propostas e não sendo nenhuma delas 
microempresas ou empresa de pequeno porte, a classificação será feita, obrigatória e 
sucessivamente: 
 

a. Prestados por empresas brasileiras; 
 

b. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País; 

c. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação; 
 

d. Por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes em igual 
situação. 

 
16.15 - Serão desclassificadas as propostas que imponham condições não previstas neste ato 
convocatório e que não atendam às suas exigências. 
 
16.16 – O resultado final da licitação será dado pelo Presidente da Comissão de Licitação, 
registrando-se em ata o nome do licitante vencedor e abrindo vista do processo aos demais 
licitantes. 
 
16.17 – Em qualquer fase do julgamento, o não atendimento ou a insuficiência de comprovação 
de alguma exigência constante neste edital, implicará em inabilitação ou desclassificação da 
licitante. 
 
17 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1 – O prazo de vigência será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de 
assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até 
perfazer o máximo estabelecido, conforme disposto no IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.2 – Os sistemas deverão ser entregues e instalados imediatamente após a assinatura do 
contrato, devendo estar implantados e em funcionamento no prazo máximo de cinco dias após a 
solicitação do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público - IMAS. 
 
17.3 – Todo e qualquer atraso ocorrido por parte do fornecedor implicará em atraso 
proporcional no pagamento, que será feito, neste caso, sem quaisquer adicionais para o Instituto 
Municipal de Assistência ao Servidor Público - IMAS. 
 
17.4 – A proponente deverá instalar os sistemas nos locais definidos pelo Instituto Municipal de 
Assistência ao Servidor Público - IMAS, comprometendo-se a configurá-los. 
 
17.5 – A Contratante apresentará à Contratada a relação de usuários a serem treinados, e, se 
necessário, um técnico em informática, exceto quanto ao Portal da Transparência, que deverá ser 
ilimitado.  
 
17.6 – O treinamento consistirá em apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda a 
documentação em nível de usuário, possibilitando todas as operações de inclusão, alteração, 
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exclusão e consulta, referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva 
análise. 
 
17.7 – Além da instalação dos produtos, a CONTRATADA será responsável por todos os ônus e 
obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária. 
 
18 – ADJUDICAÇÃO 
18.1 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Instituto Municipal de Assistência ao Servidor 
Público - IMAS convocará o adjudicatário para assinar o Termo de Contrato (minuta constante 
do Anexo VI deste Edital) em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.2 – O Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público - IMAS poderá, quando o 
convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 
8.666/63. 
 
19 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
19.1 – De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, à 
licitante adjudicada que descumprir as condições previstas neste Edital de Licitação, poderá a 
Administração, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
 

a. Advertência; 
b. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global da proposta, para o caso de 

ocorrer desistência da mesma, bem como recusa injustificada ou desinteresse na 
assinatura do contrato; 

c. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá o órgão licitante aplicar as sanções 
previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta 
corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, atualizado. 

d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal, podendo 
abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis. 

 
19.2 – Os valores das multas serão descontados de qualquer fatura ou crédito existente no 
Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público - IMAS, não se efetuando qualquer 
pagamento de fatura, enquanto referida multa não houver sido paga ou relevada à penalidade 
aplicada ou ainda, cobradas judicialmente. 
 
19.3 – Não serão aplicadas as multas decorrentes de “casos fortuitos” ou “força maior”, 
devidamente comprovados. 
 
20 – DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

20.1 – Os valores ofertados para locação dos sistemas e suporte técnico, após implantação dos 
sistemas e observada a legislação vigente na época de cada pagamento, somente serão 
reajustados na hipótese de prorrogação contratual, caso em que se dará pela variação acumulada 
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do IGP-M – FGV (Índice Geral de Preços do Mercado – Fundação Getulio Vargas). Na falta do 
respectivo índice, adotar-se-á outro legalmente permitido à época. 
 
21– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
21.1 – O Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público - IMAS efetuará o pagamento 
mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento, após a apresentação nota fiscal, 
onde deve constar o número do processo licitatório e do contrato que a deu origem, 
acompanhada de relatório técnico mensal descrevendo as atividades realizadas pela empresa, 
devidamente aprovada pelo setor de Contabilidade do Instituto Municipal de Assistência ao 
Servidor público - IMAS. 
 
21.2 – Os pagamentos decorrentes da execução da obra objeto da presente licitação correrão por 
conta da Dotação Orçamentária n.º 16.01.2.040.3.3.90.39.00.00.00.00 - 1076/2017 - 
MANUTENÇÃO DO GABINENTE DO PRESIDENTE. 
 
22 – DOS RECURSOS 
22.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos 
termos do Art. 109 da Lei nº. 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 
estabelecidos. 
 
23 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1 – Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no 
Departamento de Compras e Licitações, ou através dos telefones (0**42) 3521-1228 e email: 
licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br, de Segunda à Sexta-feira, das 12:00 (doze) às 18:00 
(dezoito) horas. 
 
23.2 – A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título 
causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 
 
23.3 – O Instituto reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos termos do 
art. 49 da lei nº. 8.666/93. 
 
23.4 – O Instituto reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente licitação, no 
todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio acordo 
com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de indenização. 
 
23.5 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Prefeitura do 
Município de União da Vitória não serão consideradas como motivos para impugnações. 
 
23.6 – A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste 
Edital e suas condições. 
 
23.7 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações à 
luz das disposições contidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais 
legislações aplicáveis. 
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24 – ANEXOS AO EDITAL 
24.1 – Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
 

 Anexo I – Termo de Referência; 
 Anexo II - Modelo da Proposta de Preços; 
 Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
 Anexo IV – Modelo de Termo de Renúncia (Opcional); 
 Anexo V - Modelo de Declaração de que não possui menores de dezoito anos em 

atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e que não utiliza o trabalho de 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

 Anexo VI – Modelo de Declaração de Idoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública; 

 Anexo VII – Modelo da Minuta do Contrato. 
 

 
 

União da Vitória, 16 de agosto de 2017. 
                               
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Comissão de Licitação 
Decreto n.º 065/2017 
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TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2017 
PROCESSO N.° 47/2017 

 
ANEXO “I” 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS  
 
1.1. Os sistemas a serem licenciados pela CONTRATADA deverão ser instalados no instituto 
Municipal de Assistência Servidor Público de União da Vitória e incluem: 
 
1.1.1. Sistema de Contabilidade Pública para 01 usuário; 
1.1.2. Sistema de Patrimônio para 01 usuário; 
1.1.3. Sistema de Compras e Licitações para 01 usuário; 
1.1.4. Portal da Transparência para usuários ilimitados 
 
1.2. Os serviços a serem realizados pela CONTRATADA deverão ser prestados no instituto 
 Municipal de Assistência Servidor Público de União da Vitória e incluem: 
 
1.2.1. Conversão de Bases de Dados: Os dados que compõem a base de informações atualmente 
 existente deverão ser convertidos para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante 
 que for vencedor do certame. O instituto Municipal de Assistência ao Servidor  fornecerá 
 todos os dados e informações que deverão servir como base dos trabalhos, prestando 
 assistência à contratada no cumprimento de seus deveres em decorrência do contrato 
 celebrado. Os dados serão disponibilizados imediatamente após a assinatura de contrato. 
 
1.2.2. Implantação dos Sistemas: A implantação dos sistemas deverá ser feita imediatamente 
 depois de concluídos os trabalhos de conversão, já com a base contendo os dados 
 convertidos e os sistemas licitados adaptados à legislação federal e estadual.Para cada 
 sistema implantado deverão ser cumpridas as atividades de: instalação e parametrização 
 de tabelas e cadastros; adequação das fórmulas de cálculo, adequação de relatórios e 
 logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação para 
 atendimento aos critérios e rotinas adotadas pela municipalidade. 
 
1.2.3. Treinamento de Pessoal: Simultaneamente à implantação dos sistemas, deverá ser feito o 
 treinamento do pessoal demonstrando a funcionalidade do programa, seus recursos e 
 limitações. O instituto Municipal de Assistência ao Servidor  acordará com a empresa 
 fornecedora dos sistemas onde o evento de treinamento será ministrado, nas 
 dependências de uma ou de outra, segundo cronogramas estabelecidos conjuntamente. A 
 empresa vencedora deverá apresentar programa de treinamento contendo carga horária, 
 conteúdo programático, metodologia e recursos didáticos.  
 
1.2.4. Atendimento Técnico: Assistência técnica em tempo integral durante a fase de 

 implantação do objeto, na sede do instituto Municipal de Assistência Servidor Público de 
 União da Vitória e pós implantação, através de técnicos habilitados no horário de 
expediente (das 13:00 as 18:00 horas), de segundas às sextas feiras, através de técnicos 
habilitados com o objetivo de: 
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A. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 
B. 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; 
C. Treinamento de servidores na operação ou utilização dos sistemas em função de 
 substituição de pessoal, tendo em vista demissões, licenças, mudanças de cargos, etc., 
D. Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas 
 relacionadas à utilização dos sistemas. 
 
1.2.4.1. O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a 
 prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o 
 atendimento a quem o solucione.  
 
1.2.4.2. A Contratada deverá estar apta a acessar remotamente os sistemas contratados em 
 produção no cliente, de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser 
 reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora dos sistemas.  
 
1.2.4.3. Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, fac-símile, internet através de 
 serviços de suporte remoto, ou nas dependências do instituto Municipal de Assistência ao 
 Servidor, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução satisfatória. 
 
 
2. REQUISITOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS 
 
1. - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 
 
1.1. Deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimento à 
 legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e a obtenção de 
 informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões. 
1.2. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação 
 em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade 
 com os artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário. 
1.3. Possibilitar a integração com o Sistema de Compras. 
1.4. Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas 
 Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como 
 Boletim Financeiro Diário. 
1.5. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma 
 da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução do Tribunal de Contas. 
1.6. Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, 
 Patrimonial e de Compensação. 
1.7. Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento. 
1.8. Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original 
1.9. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário. 
1.10. Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global. 
1.11. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não 
 inscrição em Restos a Pagar. 
1.12. Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação. 
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1.13. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em 
 contrapartida com várias Contas Pagadoras. 
1.14. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de 
 Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da 
 prestação de contas. 
1.15. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de 
 parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em 
 ordem cronológica. 
1.16. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro 
 de pagamento, fazendo os lançamentos necessários. 
1.17. Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário como no 
 orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro. 
1.18. Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, 
 Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso. 
1.19. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita 
 orçamentária, em rubrica definida pelo usuário. 
1.20. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de 
 cancelamento, quando for o caso. 
1.21. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a 
 apuração do resultado. 
1.22. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de Sub-empenhos. 
1.23. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho. 
1.24. Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho. 
1.25. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa. 
1.26. Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das 
 decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 
1.27. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações. 
1.28. Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e Sub-empenhos. 
1.29. . Registrar anulação parcial ou total de empenho. 
1.30. Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações. 
1.31. Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela 
 tendência do exercício. 
1.32. Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 
 insuficiente para comportar a despesa. 
1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa. 
1.34. Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original. 
1.35. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por 
 período de tempo e outros de interesse do Município. 
1.36. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e 
 outros de interesse do Município. 
1.37. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior 
 ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis 
 no exercício já iniciado. 
1.38. Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a 
 pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação. 
1.39. Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa 
 extra orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas 
 operações. 
1.40. Emitir relatórios padrão TCE para solicitação de Certidão Negativa. 
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1.41. Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho. 
1.42. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, 
permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo. 
1.43. Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, 
especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado. 
1.44. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as 
decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários. 
1.45. Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e 
subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto. 
1.46. Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo 
cotas mensais e limitação de empenhos. 
1.47. Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 
insuficiente para comportar a despesa. 
1.48. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa. 
1.49. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por 
período de tempo e outros de interesse do Município. 
1.50. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e 
outros de interesse do Município. 
1.51. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de 
saldos ou lançamentos indevidos. 
1.52. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação 
de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 04 de maio de 2000. 
1.53. Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o art. 13 da 
Lei 101/00 – LRF de 04 de maio de 2000. 
1.54. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de 
saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já 
efetuados. 
1.55. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução. 
1.56. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e 
Portaria 275/00; 
1.57. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem 
Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação 
de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados. 
1.58. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu 
pagamento. 
1.59. Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos 
atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento. 
1.60. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes 
de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas. 
1.61. Emitir relatórios com informações para o SIOPS. 
1.62. Emitir relatórios com informações para o SIOPE. 
1.63. Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a 
Secretaria da Receita da Previdência. 
1.64. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras 
conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 
1.65. Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em 
conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos 
demonstrativos. 
1.66. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. 
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1.67. Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a 
despesa fixada e realizada. 
1.68. Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade 
de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 
1.69. Possuir relatório de saldo das contas por fonte de recurso, Possibilitar sua emissão 
demonstrando apenas as fontes em que existir diferença de saldo. 
1.70. Possuir relatório da administração direta de consórcio Anexo 1 – Repasse de recursos 
dos municípios aos consórcios públicos. 
1.71. Possuir relatório da entidade consórcio Anexo 2 – Prestação de contas dos consórcios 
públicos. 
 
2. SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
 
2.1. Deverá possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser informado 
 o processo licitatório, o empenho e fornecedor da aquisição do bem, além do estado de 
 conservação do bem: “péssimo”, “ruim”, “regular”, “bom” e “ótimo”; Moeda de aquisição 
 (permitindo migração dos valores para moeda atual); 
2.2. Permitir vinculação da conta contábil e natureza do bem; 
2.3. Permitir visualização de valor de aquisição, o valor total de depreciação, assim como 
 cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações; 
2.4. Permitir visualização do valor da última reavaliação do bem; 
2.5. Permitir armazenamento e visualização da imagem atual do bem por meio dos arquivos: 
 jpg, bmp e pdf; 
2.6. Permitir visualização da situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “comodato”, “locado”, 
 “cedido”; 
2.7. Permitir informar características personalizadas para o cadastro de bens.  Por ex.: “Cor”, 
 “Altura”, “Peso”. 
2.8. Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as 
 placas utilizadas pelo bem. 
2.9. Permitir controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis e 
 contas da entidade assim como cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório 
 de transferências de determinado tipo, incluindo também a emissão como Termo de 
 Transferência de Bens. 
2.10. Permitir cadastro das contas patrimoniais, classificá-las por bens móveis e Imóveis e 
 identificar o tipo de bens tangíveis e intangíveis. 
2.11. Permitir informa o valor (%) residual do bem e o % de depreciação anual dos bens. 
2.12. Permitir cadastro de conversão de moedas indexadoras, para que ao cadastrar bens 
 adquiridos em outras épocas converta automaticamente para o valor atual ao cadastrar o 
 bem. 
2.13. Permitir reavaliação de bens individual, ou por lote e identificar o tipo de reavaliação: 
 Ajuste ou reavaliação e possibilitando adequar o novo valor de depreciação anual do bem. 
2.14. Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, órgãos e bens, 
 permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e 
 processo licitatório. 
2.15. Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados 
 básicos desse movimento; tais como: 
a) Data de envio e previsão de retorno; 
b) Tipo de manutenção (se a manutenção é preventiva ou corretiva);  
c) Valor do orçamento;  
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2.16. Possibilitar emissão de relatório contendo os bens que estão ou já sofreram manutenção, 
 agrupados pelo fornecedor ou pelo motivo da manutenção; 
2.17. Possibilitar geração de transferências para outra unidade administrativa após voltar da 
manutenção. 
2.18. Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o 
responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição. 
2.19. Emitir termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por 
órgão/centro de custo. 
2.20. Emitir relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou responsável, permitindo 
selecionar a situação (em processo de localização, localizados e pertencentes ao setor, 
localizados, mas pertencentes a outro setor, não  localizados ou todas) e emitir também o termo 
de abertura e encerramento do Inventário. 
2.21. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura 
óptica, além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria Etiqueta. 
2.22. Permitir cadastro de seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor 
segurado) para os bens. 
2.23. Permitir classificar o bem em desuso de modo que não seja possível realizar 
movimentações com este até que seja estornado. 
2.24. Permitir registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a 
movimentação ou destinação de bens durante a sua realização. 
2.25. Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta, órgão ou 
por centro de custo. 
2.26. Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a seleção por 
responsável, por órgão ou por centro de custo. 
2.27. Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro 
setor. 
2.28. Manter registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas 
no exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar as 
movimentações por centro de custo. 
2.29. Permitir depreciação de bem tangível em relação ao percentual anual de depreciação 
deste, permitindo que o processo seja executado informando as seleções: por conta, por bem, 
por centro de custo, por natureza do bem. 
2.30. Emitir relatório de reavaliações de bens com seleção por bem, por conta e período. 
2.31. Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando de forma 
analítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, total 
de saídas e saldo atual da conta. 
2.32. Emitir relatório com projeção de valorização/depreciação do bem baseado em percentual 
informado com seleção por conta, bem e/ou unidade administrativa. 
2.33. Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os no banco de 
dados. 
2.34. Permitir vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou 
documentos digitalizados, ao código do bem. 
2.35. Permitir configuração das máscaras de centro de custos, contas e código do bem. 
2.36. Permitir salvamento dos relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam 
assinados digitalmente. 
2.37. Emitir relatório com os movimentos contábeis (aquisições, baixas, depreciações, etc...) 
ocorridos no patrimônio no período de seleção. 
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2.38. Permitir transferência dos bens de um responsável, conta, e centro de custo para outro 
utilizando multiseleção (ex.: 1, 20, 37). 
2.39. Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, e informações de 
arrendamento quando este for arrendado. 
2.40. Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para 
controle das depreciações. 
2.41. Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data 
retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento. 
2.42. Permitir inserir uma data para o início das depreciações dos bens. 
2.43. Permitir inserir a localização física do bem, possibilitando emitir um relatório por 
localização física.Permitir cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com 
informação do número da portaria, data da portaria, finalidade e membros da comissão. 
2.44. Permitir inserir a localização física do bem, possibilitando emitir um relatório por 
localização física.Permitir cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com 
informação do número da portaria, data da portaria, finalidade e membros da comissão. 
2.45. Registrar amortização de bens intangíveis. 
 
3 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
 
3.1 Deverá possibilitar acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até 
seu julgamento, registrando as etapas de: 
a) Publicação do processo; 
b) Emissão do mapa comparativo de preços;  
c) Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas; 
d) Interposição de recurso;  
e) Anulação e revogação;  
f) Impugnação; Parecer da comissão julgadora;  
g) Parecer jurídico;  
h) Homologação e adjudicação;  
i) Autorizações de fornecimento;  
j) Contratos e aditivos;  
k) Liquidação das autorizações de fornecimento;  
l) Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos 
 
3.2 Possibilitar separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por centro de 
custo e por despesa. 
3.3 Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de 
preços por lotes. 
3.4 Permitir cadastro de fornecedores, informando: Ramos de atividade - Documentos e 
certidões negativas - Materiais fornecidos. 
3.5 Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração sequencial. 
3.6 Permitir uso do código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou de 
forma sequencial, ou sequencial com grupo e classe. 
3.7 Possuir cadastro de materiais para informar: Material perecível; Material estocável; 
Material de consumo ou permanente; tipo do combustível; Descrição; Grupo e classe; Dados da 
última compra como: data, quantidade, preço e fornecedor.  
3.8 Permitir agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um 
novo processo licitatório de compra direta ou processo administrativo automaticamente.  
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3.9 Controlar solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de 
custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a 
quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas. 
3.10 Controlar despesas realizadas e a realizar de uma mesma natureza, para que não 
ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação. 
3.11 Permitir controlar gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 
preestabelecidos pelo usuário.  
3.12 Controlar data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 
fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas 
vencidas/por vencer. 
3.13 Permitir integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: 
a) Bloqueio do valor da licitação, da compra direta ou do termo aditivo; 
b) Geração de empenhos e liquidações; 
c) Atualização de dados cadastrais de fornecedores e da despesa.  
 
3.14 Permitir desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último empenho 
do processo. 
3.15 Permitir gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para 
fornecedores digitar o preço de cada item com leitura dos preços informados e preenchimento 
automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou separados por lotes. 
3.16 Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em 
licitações ou despesas anteriores.  
3.17 Permitir consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade. 
3.18 Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, 
visualizando sua situação em cada item do processo.  
3.19 Possibilitar emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, por 
dotação ou global.  
3.20 Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e 
autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas do 
pregão; Emissão de contratos; Notas de autorização de fornecimento; 
3.21 Emitir Edital de Licitação.  
3.22 Controlar quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão 
de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o 
saldo pendente. 
3.23 Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos 
fornecedores com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos preços dos 
itens. 
3.24 Permitir cadastro de compras diretas, informando: Data da Compra; Fornecedor; Centro 
de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega e Forma de Pagamento. 
3.25 Gerar Processos Administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço 
cotado do Registro de Preços. 
3.26 Gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação visualizando a 
movimentação no estoque. 
3.27 Permitir criação e edição de modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e 
outros relatórios desejados a partir dos modelos existentes no sistema. 
3.28 Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações. 
3.29 Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório sejam 
levados para o contrato de aditivo. 
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3.30 Manter histórico das alterações do contrato, informando o de tipo alteração (acréscimo, 
diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão) e se foi unilateral ou 
bilateral. 
3.31 Registrar rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da 
publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial. 
3.32 Permitir registro da suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da 
situação de inabilitado. 
3.33 Possibilitar cópia os itens de outro processo licitatório, já cadastrado. 
3.34 Possibilitar cópia os itens de outra compra direta. 
3.35 Permitir agrupamento de itens do processo licitatório por centro de custos. 
3.36 Permitir alteração a data de emissão das autorizações de fornecimento. 
3.37 Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação 
(pago, vencido ou a vencer). 
3.38 Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando a situação (entregue, 
vencido a vencer). 
3.39 Controlar solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas. 
3.40 Emitir relação das licitações informando: Data e hora de abertura, Número, Modalidade, 
Membros da comissão e  Objeto a ser licitado.  
3.41 Permitir cadastro de comissões Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; Leiloeiros, 
informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com membros e funções 
designadas.  
3.42 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios 
de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 
3.43 Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de 
desistência e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.  
3.44 Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances.  
3.45 Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à 
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006. 
3.46 Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por 
modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema. 
3.47 Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e Demonstrativo das 
compras efetuadas conforme art. 16 da Lei 8.666/93. 
3.48 Possibilitar configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.  
3.49 Dispor das Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no 
sistema 
 
 
4 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 
 
4.1 Permitir a utilização do sistema via internet. 
4.2 Possuir filtros para seleção de entidades. 
4.3 Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas. 
4.4 Possuir cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de informações fora 
do IP cadastrado. 
4.5 Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual 
consulta deseja exibir por entidade que ele tem acesso. 
4.6 Possibilitar o relacionamento de documentos com os processos de licitação. 
4.7 Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização de 
agendas configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário. 
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4.8 Permitir exportar em formato CSV as informações do Transparência, utilizando filtros 
disponibilizados para cada série de dados. 
4.9 Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas. 
4.10 Permitir consulta de Receitas, Despesas, Frotas, Licitações e quadro de pessoal. 
4.11 Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº 828/2011. 
4.12 Permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos, 
Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações 
Patrimoniais). 
 

 
DO PREÇO: O valor estimado para a presente contração é de até 82.278,32 (oitenta e dois mil 
duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos). 
 
DA VIGENCIA: - A proponente vencedora da presente licitação deverá prestar os serviços no 
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento de 
contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57°, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 8.666/93; 
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TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2017 

PROCESSO N.° xx/2017 
 

ANEXO II 
ORÇAMENTO ESTIMADO DOS ITENS DA LICITAÇÃO 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
 
 
1. Locação dos Sistemas: 
 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO USUÁRIOS 

Custo 
Unitário 

Estimado 
 

VALOR 
UNITÁRIO 
PROPOSTO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

PROPOSTO  
R$ 

1.  48 Mês 
Contabilidade 
Pública  

01 463,33 463,33 22.239,84 

2.  48 Mês 
Compras e 
Licitações  

01 255,29 255,29 12.253,92 

3.  48 Mês Patrimônio 01 234,92 234,92 11.276,16 

4.  48 Mês 
Portal 
Transparência 

------- 352,50 352,50 16,920,00 

VALOR TOTAL R$ 62.689,92 

 
2.  Serviços Técnicos 

5.  180 Hora 
Assistência Técnica, após 
implantação dos sistemas, 
quando solicitado. 

82,52 82,52 14.853,60 

6.  1940 KM 
Deslocamento nos serviços de 
suporte, quando exigida a 
presença do técnico in loco 

0,83 0,83 1.610,20 

7.  20 Diária 

Estada e alimentação nos 
serviços de suporte, quando 
exigida a presença do técnico in 
loco 

156,23 156,23 3.124,60 

VALOR TOTAL 19.558,40 

 

VALOR GLOBAL PROPOSTO R$ R$ 82.278,32 

 
Valor da proposta por extenso: 
Validade da proposta: 
 

(DATAR ASSINAR E CARIMBAR) 
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TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2017 

 
PROCESSO N.° 47/2017 

 
ANEXO “III” 

 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná  

 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a)..........., portador (a) da Cédula de Identidade sob n.º......e 

CPF sob n.º .........., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços 

n.º 00*/2017 – Processo  n.º 00*/2017 instaurado pela Prefeitura Municipal de União da Vitória 

- Paraná.  

 

Na qualidade de representante legal da empresa ................................., outorga-se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.  

 

................................... , em............ de ............................. de 2017. 

 

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente) 

CNPJ da empresa proponente 

(reconhecer a assinatura em cartório) 

(acompanhar cópia do contrato social) 
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TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2017 

 

PROCESSO N.° 47/2017 

 

ANEXO “IV” 

 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de União da Vitória, PR 

 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

A Proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade Tomada 

de Preço n.° 01/2017 – Processo n.º 03/2017, por seu representante credenciado, declara na 

forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, obrigando a empresa que 

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso 

e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento 

Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço, dos proponentes 

habilitados. 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2017. 

 

 

 

 

(nome, RG e assinatura do responsável legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2017 
 

PROCESSO N.° xx/2017 
 

ANEXO “V” 
 
 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ________ (órgão ou entidade licitante)   
TOMADA DE PREÇO N.° __/__    
  
O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇO N.° __/__, instaurado pela __________, Declara para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 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 (  ).  
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima).    
  
   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
  
    __________, em __ de __________ de 20__.  
  
  
   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
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TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2017 

 

PROCESSO N.° xx/2017 

 

ANEXO “VI” 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ________ (órgão ou entidade licitante)   

TOMADA DE PREÇO N.° __/__    

 

 

 

  Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 0**/2017, instaurado pela 

Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão da 

verdade, firmamos o presente.  

 

...................................., em..............de.............................de 2017.  

 

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)  

CNPJ da empresa proponente 
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TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2017 
 

PROCESSO N.° xx/2017 
 

ANEXO “VII” 
 

TERMO DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços, que entre si 
celebram o Município de União da Vitória e a empresa 
......................... 

 
O Município de União da Vitória, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz 
Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. 
............, portador da cédula de identidade nº .............., inscrito no CPF/MF sob nº ............., a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa ......., Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita à Rua 
........, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..............., 
neste ato representada por ...... a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o 
presente Contrato nos termos da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 
legislação pertinente, assim como pelo Procedimento Licitatório Modalidade Tomada de Preços 
n.° 01/2017 – Processo n.º 03/2017, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a locação, para uso temporário e não exclusivo, em 
favor do CONTRATANTE, dos seguintes softwares e sistemas: 
(descrever softwares). 
 
1.2 O licenciamento compreende a manutenção legal, corretiva e evolutiva durante o período 
contratual, esta última definida de acordo com critérios de viabilidade técnica, conveniência e 
adequação mercadológica aferidos exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
1.3. Quando expressamente contratados, de acordo com os preços dispostos no Anexo I, também 
farão parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados: 
a) Configuração e parametrização conforme procedimentos do CONTRATANTE. 
b) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas contratados. 
c) Suporte técnico operacional, exclusivamente nos sistemas contratados. 
d) Serviços de alterações específicas do CONTRATANTE, quando solicitado. 
e) Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente instrumento terá duração de 48 (QUARENTA E OITO) meses, contados a partir da 
data de implantação do(s) sistema(s), podendo ser prorrogado nos termos do disposto no artigo 
57ºda Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais. 
2.2. Fluído o prazo de vigência, e em inexistindo expressa renovação, os aplicativos licenciados 
serão automaticamente bloqueados, independentemente de prévia notificação ao 
CONTRATANTE, sendo garantido a este a obtenção gratuita de cópia da base de dados 
produzida, em formato “.txt”. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1 Pela locação dos SISTEMAS, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
os valores disposto no Anexo I do presente contrato.  
3.2 Em caso de atraso, incidirá sobre o valor das locações multa de 2% (dois por cento), mais 
juros de 0,030% ao dia. 
3.3 Os valores contratados serão corrigidos de acordo com a menor periodicidade permitida em 
lei, de acordo com o IGP-M acumulado no período. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes da locação do Sistema objeto do presente contrato, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 16.01.2.040.3.3.90.39.00.00.00.00 - 1076/2017 - 
MANUTENÇÃO DO GABINENTE DO PRESIDENTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA 
5.1 As licenças conferidas pelo presente contrato são pessoais e intransferíveis, não gerando 
qualquer pretensão do CONTRATANTE quanto aos direitos de propriedade intelectual dos 
softwares, ficando vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência dos 
softwares licenciados, assim como a engenharia reversa, a decompilação ou a 
decomposiçãodo(s)  referido(s) sistema(s). 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1 Caberá ao CONTRATANTE: 
6.1.1 Efetuar os pagamentos decorrentes da locação objeto deste contrato no primeiro até o 
quinto dia útil do mês subsequente, e, nos demais casos, em até dez dias após a sua efetiva 
entrega. 
6.1.2 Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias à fiel execução do presente contrato. 
6.1.3 Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela 
CONTRATADA. 
6.1.4 Conceder à CONTRATADA acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou 
intranet. 
6.1.5 Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à 
CONTRATADA, indicando um responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet, 
respondendo-as diariamente. 
6.1.6 Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter backup 
adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da 
máquina, dando prioridade aos técnicos da CONTRATADA na utilização de qualquer recurso 
necessário à fiel execução do presente contrato. 
6.1.7 Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 
6.1.8 Parametrizar o sistema, em nível de usuário, inclusive no tocante às modificações de 
alíquotas de tributos, multas e contribuições, além de atualizar as fórmulas de cálculo dos 
sistema(s) quando necessário. 
6.1.9 Manter as bases de dados atualizadas de acordo com a versão de banco de dados adotada 
pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Caberá a CONTRATADA: 
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7.1.1 Quando contratados, conforme valores disposto no Anexo I, converter dados para uso pelos 
softwares, instalar os sistemas objeto deste contrato, treinar os servidores indicados na sua 
utilização, prestar suporte apenas aos servidores devidamente certificados pela CONTRATADA 
no uso dos softwares e que tenham observado, em sua solicitação, a regra disposta na cláusula 
6.1.10 do presente contrato. 
7.1.2 Manter operacionais todas as funcionalidades descritas no Anexo II. 
7.1.3 Tratar como confidenciais, informações e dados do CONTRATANTE, guardando total sigilo 
em face de terceiros. 
7.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no 
Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
7.1.5 Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de alteração 
específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento 
acompanhado de cronograma para execução dos serviços. 
 
 CLÁUSULA OITAVA -DO TREINAMENTO 
8.1 O treinamento na operacionalização do sistema, quando contratado, poderá ser realizado nas 
dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via internet: 
8.1.1 A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados 
mediante o pagamento da hora técnica respectiva, acrescida das despesas de deslocamento, 
alimentação e estadia do técnico palestrante quando o treinamento ocorrer das dependências da 
CONTRATANTE. 
8.1.2 O treinamento na sede da CONTRATANTE poderá incluir ou não o fornecimento oneroso 
de material didático. 
8.1.3 O treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência de 
problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer outro 
fator correlato de responsabilidade do CONTRATANTE , sendo-lhe garantido, em todo caso, um 
bacukp do arquivo de vídeo do treinamento, que não poderá ser cedido ou transferido, a 
qualquer título, a qualquer pessoa. 
 
CLÁUSULA NONA –DA EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO NOS SISTEMAS 
9.1 As melhorias/modificações nos sistemas poderão ser legais, corretivas ou evolutivas. 
9.1.1 As melhorias/modificações evolutivas serão classificadas em específicas ou gerais, 
conforme sua iniciativa tenha partido da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, 
respectivamente. 
9.1.2 As modificações evolutivas de caráter geral serão periodicamente disponibilizadas pela 
CONTRATADA, com seu custo incluído no preço mensal da locação/licenciamento dos sistemas. 
9.1.3 As modificações evolutivas específicas - incluindo aquelas necessárias à adequação dos 
sistemas à legislação municipal - serão objeto de análise por parte da CONTRATADA, que 
declarará a sua viabilidade técnica e formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da 
CONTRATANTE, desenvolvendo-as e disponibilizando no prazo que indicar. 
9.1.4 As modificações de natureza legal para atendimento da legislação federal ou estadual serão 
introduzidas nos sistemas durante a vigência do contrato, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE, e, caso não haja tempo hábil para implementá-las até o início das respectivas 
vigências, a CONTRATADA procurará indicar soluções alternativas para atender as 
determinações legais até a atualização dos sistemas. 
9.1.5 As atualizações de cunho corretivo, originadas a partir da verificação de erros de 
processamento, serão fornecidas sem custo para a CONTRATANTE. 
9.1.6 As modificações/melhorias evolutivas ou de natureza legal serão introduzidas nos sistemas 
originalmente licenciados e distribuídas toda vez que a CONTRATADA as concluir, cabendo à 
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CONTRATANTE implantar cada nova versão no prazo de até 60 (sessenta) dias de seu 
recebimento, findos os quais a CONTRATADA deixará de fornecer suporte a versão antiga. 
9.2 A ausência de disponibilização das modificações evolutivas relacionadas à legislação 
municipal não implicará em qualquer responsabilidade para a CONTRATADA. 
9.3 Eventuais conversões de dados decorrentes de mudanças de versões poderão ser cobradas 
pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUPORTE TÉCNICO 
10.1. O suporte técnico pós-implantação deverá ser sempre efetuado por técnico habilitado em 
favor de usuário devidamente treinado, e compreenderá: 
10.1.1 Esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos 
sistemas. 
10.1.2 Realização de quaisquer atividades técnicas relacionadas a erros derivados de falha dos 
usuários. 
10.1.3 Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de 
operação, queda de energia ou falha de equipamentos caso não haja backup de segurança. 
10.1.4 Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas 
relacionadas à utilização dos sistemas. 
10.1.5 Desenvolver relatórios específicos. 
 
10.2. Este atendimento será realizado por qualquer meio de comunicação convencional ou 
eletrônico, e, em último caso, mediante visita in loco de técnico habilitado. 
10.3 O suporte telefônico, embora disponibilizado pela CONTRATADA, somente será prestado 
caso o interlocutor do CONTRATANTE que tenha cumprido com a etapa descrita na cláusula 
6.1.10 do presente contrato.  
10.4 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA se responsabilizará por qualquer alteração ou 
modificação dos softwares realizada por pessoas não credenciadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se 
aderirá, passando a fazer parte dele.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a 
rescisão do contrato: 
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
c) Em caso de inadimplemento superior a noventa dias, a execução do presente contrato poderá 
ser suspensa. 
 d) Rescindido ou distratado o contrato, a empresa contratada deverá disponibilizar, cópia de 
toda a base de dados produzida e armazenada durante o período de vigência contratual,  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1 Em caso de inexecução, total ou parcial do presente contrato, serão aplicadas as 
penalidades previstas no Edital de licitação, que ficam fazendo parte integrante do presente 
contrato. 



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR 
RUA PROFESSORA AMAZÍLIA, 613 – CENTRO 

TELEFONE: (42) 3522-1045 

http://www.imas-segurados.com.br/, email: imas@imas-segurados.com.br 
 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1 As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de União da Vitória, 
Estado do Paraná,  para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente 
contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 
seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença 
das testemunhas abaixo. 
 
União da Vitória, PR,  xxxxx de  xxxxxxxxx de 2017. 
 
Representante da CONTRATADA   Representante da CONTRATANTE 
Testemunhas:    
1ª Assinatura    2ª Assinatura  
CPF:_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _   CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


