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PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 016/2019 

 
 
 
 
 
 

A V I S O 
Recomendamos a leitura atenta às 
exigências expressas neste edital e 
seus anexos, notadamente quanto ao 
credenciamento, objetivando uma 
perfeita participação no certame. 
 

DÚVIDAS? 
pregao@pinheiros.es.gov.br 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

 
 

Licitação tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços e 
fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão 
Pública, englobando a cessão do direito de uso de 
Softwares por prazo determinado, instalação, 
implantação, customização, migração de dados, 
adequação, suporte técnico, atualização tecnológica 
e assistência técnica permanente dos sistemas 
instalados, em atendimento para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência 
Social e Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Pinheiros – ES 

 
 
A Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, com sede à Av. Agenor Luiz 
Heringer, 231 – Centro Pinheiros – ES, por intermédio dos secretários Municipais, que abaixo 
subscreve, de acordo com a Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93, bem como, Lei complementar 
123/2006 e 147/2014 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que será realizado PREGÃO 
PRESENCIAL que fará realizar licitação nos termos deste edital. 

 
1 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1.1 –Modalidade:     PREGÃO PRESENCIAL 

1.2 –Processo Administrativo nº.:  Pregão nº 016/2019 

1.3 –Tipo de Licitação:    MENOR PREÇO TOTAL DA PROPOSTA 

 

1.4 – OBJETO: 
 
1.4.1 – A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços e fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, 
englobando a cessão do direito de uso de Softwares por prazo determinado, instalação, 
implantação, customização, migração de dados, adequação, suporte técnico, atualização 
tecnológica e assistência técnica permanente dos sistemas instalados, em atendimento 
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo 
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Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES, conforme especificações 
no ANEXO 01 juntamente com o TERMO DE REFERENCIA em anexo ao Edital.  
 
 

LOTE ÚNICO 
 
 
Item 01 – Fundo Municipal de Saúde  
 
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública Eletrônica; 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais  

- Sistema Integrado Administração de bens e Patrimoniais  

- Sistema Integrado Compras, Licitações e Contratos; 

- Implantação 
 
 
 
Item 02 – Fundo Municipal de Assistência Social  
 
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública Eletrônica; 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais  

- Sistema Integrado Administração de bens e Patrimoniais  

- Sistema Integrado Compras, Licitações e Contratos; 

- Implantação 
 
 
1.4.1.1 – Informamos que os materiais e as quantidades ora licitadas foram estipuladas por 
estimativa por um período de 12 (doze) meses. 
 
1.4.1.2 – Informamos que o Município NÃO será obrigada em adquirir os serviços ora 
licitados, somente quando houver necessidade; 

 
1.4.2 – Fica ciente a firma ou firmas vencedoras deste Pregão, que a Prefeitura não será 
obrigada a conceder ordem de serviços dos itens ora licitado no anexo 01, mas somente o 
que ela vier a suprir necessidades. 
 
1.4.2.1 – Quando solicitado o equipamento a firma vencedora fica na obrigação em 
atender a Prefeitura em um prazo de 30 (trinta) dias, ficando por conta todas as despesas 
da entrega do mesmo até o presente local.   
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1.4.2.3 – As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta das dotações 
orçamentárias do Orçamento desta Municipalidade, referente ao exercício de 2019 e caso 
necessário 2020. 
 
1.4.2.4 – Serão descontados Taxa de Contrato (Lei Municipal 714/2002 – Alterada pela 
Lei 1.185/2013) valor de referência (para o vencedor do certame) – conforme tabela 
abaixo: 

 

VALOR DO CONTRATO VALOR DA TAXA 

Até R$ 5.000,00 R$    80,00 

Acima de R$  5.001,00 até R$   10.000,00 R$    100,00 

Acima de R$  10.001,00 até R$ 20.000,00 R$    200,00 

Acima de R$  20.001,00 até R$ 50.000,00 R$    300,00 

Acima de R$ 50.000,01 R$    500,00 

 
2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
2.1 – Até o dia 10 de Dezembro de 2019 às 08:00 h a Pregoeira receberá os envelopes 
(PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão na sala de Sessão da Câmara 
Municipal,  localizada à Av. Agenor Luiz Heringer, 297 – Centro – Pinheiros – ES. 
 
2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo 
estabelecido neste edital. 
 
2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente a 
Pregoeira, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão 
social completa do proponente os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Pinheiros – 
Pregão Presencial nº 016/2019 Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 - 
HABILITAÇÃO". 
 
2.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo 
item 4.1.1. 
 
3 – CREDENCIAMENTO 
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3.1 – Para fins de credenciamento junto a Pregoeira, o proponente poderá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO 2), 
respondendo o mesmo pela representada. 
 
3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir 
das 08horas até as 08:10 horas. 
 
3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances 
verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 
 
3.2.2 – Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente exibirá a 
Pregoeira qualquer documento de identidade emitido por órgão público juntamente com 
um original de instrumento procuratório (ANEXO 2) que o autorize a participar 
especificamente deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de 
lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do 
proponente. 
 
3.2.3 – Deverá ser juntada cópia autenticada de documento (apresentação do ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição 
de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o outorgante do instrumento 
procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra. 
 
3.2.4 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de 
eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 
cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.  
 
3.2.5 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de nota, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer 
previamente ao credenciamento, ou por publicação Oficial. 
 
3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada 
quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a 
interposição de recurso. 
 
4 – ABERTURA DOS ENVELOPES 
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4.1 – As 08:00 h do dia 10 de Dezembro de 2019, será aberta à sessão pela Pregoeira 
na sala de Sessão da Câmara Municipal, localizada à Av. Agenor Luiz Heringer, 297 – 
Centro – Pinheiros – ES, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
(ANEXO 3). 
 
4.1.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração 
deverá ser entregue separadamente dos envelopes nº 001 – PROPOSTA e nº 002 – 
HABILITAÇÃO. 
 
4.1.2 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o 
item 4.1 em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "Prefeitura 
Municipal de Pinheiros – Pregão Presencial nº 016/2019 Envelope DECLARAÇÃO". 
 
5 – OBJETO 
 
5.1 – A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços e fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, 
englobando a cessão do direito de uso de Softwares por prazo determinado, instalação, 
implantação, customização, migração de dados, adequação, suporte técnico, atualização 
tecnológica e assistência técnica permanente dos sistemas instalados, em atendimento 
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES, conforme especificação 
dos ITENS no ANEXO 01, que integra ao presente Edital para todos os fins.  
 
 
6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 – Poderão participar desta licitação empresa do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, além das 
disposições legais, independentemente de transcrição. 
 
6.3 – Não serão admitidas a participação nesta Licitação de empresas que estejam 
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento 
de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às disposições do 
art. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
7 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
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7.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e 
sua documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados 
e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente 
(com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES – Pregão 
Presencial nº 016/2019 – Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 – 
HABILITAÇÃO". 
 
7.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações/documentos 
exigidos no item 8.1 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os 
documentos/informações exigidos no item 9.1 deste Edital. 
 
7.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de nota, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer 
previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por publicação Oficial. 
 
 
8 – ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA 
 
8.1 – A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, 
contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, 
assinada por seu representante legal, - com respectiva identificação e número de 
documento CPF e RG -, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as 
seguintes informações: 
 
a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no 
Anexo 01; 
 
b) Prazo de validade das Propostas: A proposta de preços deverá ter prazo de validade 
mínimo de 90 (noventa) dias. O prazo da proposta ficará suspenso até o deslinde do 
processo licitatório, sendo que só começará a contar a partir da decisão final desta 
comissão, quando o procedimento licitatório chegar ao se final com a homologação e/ou 
adjudicação do objeto licitado. 
 
c) quantidade, desconto/preço unitário e preço total ofertado, devendo ser cotado em 
Real/porcentagem e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se 
todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, 
seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto a ser entregue na própria 
empresa na cidade de Pinheiros - ES. 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

8 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

8.2 – O preço unitário/percentual deverão ser apresentados em algarismo e por extenso, 
e o preço total em algarismo. 
 
8.2.1 – Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismo e o por extenso, 
será levado em consideração o último. 
 
8.2.2 – Em caso de divergência entre o preço total e o preço unitário, será levado em 
consideração o último. 
 
8.3 – Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, 
transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, 
bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais 
não acrescentarão ônus para Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES. 
 
8.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte 
do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
8.5 – A proposta só será desclassifica se for de encontro, expressamente, as normas e 
exigências deste edital. 
 
8.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos 
demais licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
8.7 – As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas 
no Anexo 01, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes a 
especificação do objeto.  
 
 
9 – ENVELOPE nº 002 – HABILITAÇÃO 
 
9.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os 
documentos abaixo enumerados: 
 
9.1.1 – Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de 
empresa individual. 
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b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
 
d) As empresas enquadradas como MEI – Microempreendedor Individual estão 
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da 
apresentação dos documentos exigidos nas alíneas a, b e c, porém devem apresentar o 
CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. Sendo assim, 
para Habilitação tais empresas apresentarão todas as Certidões e o CCMI – 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
9.1.1.1 – A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa.  
 
9.1.1.2 – Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova 
apresentação de documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO. 
 
9.1.2 – Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF eCertidão 
Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda); validade na data de realização da 
licitação. 
 
b) Certidão Negativa de Débitos – CND, perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS; com validade na data de realização da licitação. 
 
c) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço); 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
 
e) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida no site 
www.tst.jus.br/certidão conforme exigido na Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.  
 

javascript:void(0);
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g) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a 
sessão de abertura da licitação.  
 

Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões 

relativas aos itens “a” e “b” em uma única certidão que abrange todos os 

créditos tributários federais administrados pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

denominada “Certidão de regularidade das contribuições previdenciárias e de 

terceiros”. 

 
9.2 – Qualificação Econômica: 
 
a) Prova do Capital Social Registrado e Integralizado, na forma da Lei, arquivado em 
órgão competente, ou valor do patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor estimado dos serviços, até a data de entrega dos envelopes, admitida a 
atualização até essa data através de índices oficiais, podendo ser comprovado sob a 
forma de qualquer das modalidades a seguir: 
- Certidão de Breve Relato expedida pela junta Comercial, e ou 
- Último Instrumento de Alteração Contratual. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, publicados na Imprensa Oficial, no caso das Sociedades 
Anônimas, ou, nos demais casos, autenticados, certificados por contabilista registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade competente, e apresentar cópia legível da página do 
Livro Diário em que se acham regularmente transcritos, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, ficando o 
licitante obrigado à apresentação dos cálculos dos índices extraídos das demonstrações 
contábeis comprovando a boa situação financeira conforme descrito no item “b” abaixo. 
 
c)O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma do Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped, deverá atender obrigatoriamente a Instrução de 
Serviços nº 107, de 23 de maio de 2008 do DNRC. 
 
d) A Comissão poderá a título de fiscalizar a idoneidade financeira e patrimonial dos 
licitantes classificados no certame, abrir uma diligência para análise dos demonstrativos 
apresentados no balanço na Licitação, requerendo documentos e esclarecimentos para 
sanar os indícios de irregularidade apresentados. 
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A diligência supracitada será procedida pela equipe de contabilidade do município, ou 
contratar profissionais de contabilidade para ajudar nas diligências, sendo comprovada as 
irregularidades não se tratando de erro material e sim de lançamentos forjados, e de 
acordo com parecer da equipe de contabilidade poderá ser desclassificada a empresa 
que apresentar balanço em desacordo com as normas de contabilidade brasileira. 
 
9.2.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 
Balanço, na forma da Lei nº 6.404/1976, cópias da publicação de: 
 
a) Balanço Patrimonial;  
 
b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);  
 
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa. A companhia fechada com patrimônio líquido, na 
data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à 
apresentação da demonstração dos fluxos de caixa; 
 
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ou a Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados;  
 
e) Notas explicativas do balanço.  
 
9.2.3) Para outras empresas:  
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, registrados na Junta 
Comercial;  
 
b) Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado 
na Junta Comercial.  
 
9.2.4) Somente será habilitada a licitante que apresentar junto ao Balanço 
Patrimonial, os seguintes índices: Índice de Liquidez Geral – ILG e Índice de 
Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um). 
 
9.2.5) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são as seguintes:  
 
ILG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

                                                 

1Equivalente ao Exigível a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada 

pela Lei Federal nº 11.941/2009).  
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ILC =       Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
 
9.2.6) A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos 
índices referidos acima, deverá comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2 º 
e 3º do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, como exigência imprescindível para sua 
habilitação. 
 
9.2.7)Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, 
sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 

*OBS: Os balanços patrimoniais que não atenderem as NBC – Normas 
Brasileiras de Contabilidade será motivo para a desclassificação da empresa.  

 

OBS: Qualquer documento poderá ser autenticado por membro da licitação quando 

for apresentado o original com antecedência de até 48 horas antes do certame, e 

até as 16 horas horário de fechamento da Prefeitura Municipal, a Comissão não 

autenticará quaisquer documentos no dia de abertura do certame. 

 

ME e EPP 
 
As empresas que forem concorrer no enquadramento de ME, deverão apresentar 
documentação de Habilitação, inclusive Balanço Patrimonial, dessa condição, sendo 
vedado, apresentar documentação de ME cujo enquadramento seja de EPP, sendo a 
recíproca verdadeira também para as empresas cujo enquadramento seja EPP. 

 
 
9.3 – Qualificação Técnica: 
 
9.3.1 – A licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade 
Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais já 
tenha prestado serviços similares ao objeto desta licitação, ou que seja compatível em 
características, quantidades e prazos (Art. 30, II) e de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à do objeto da licitação (art. 30, § 3º), nos termos da 
Lei 8.666/1993, podendo ser apresentados Atestados por Lote de interesse, que atestem 
o bom desempenho da proponente, quanto à qualidade dos serviços e o cumprimento dos 
prazos de execução. 
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9.3.2 – Os atestados de capacidade técnica, solicitados neste item deverão ser emitidos 
em papel timbrado da entidade emitente, com a identificação clara de que assinou o 
termo, inclusive com a indicação do cargo que ocupa, RG, CPF ou Portaria de, com 
aposição de assinatura do emitente. Caso a entidade emitente não seja órgão ou 
empresa pública, as assinaturas deverão ser reconhecidas em cartório. 
 
9.3.3 – Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja 
componente do mesmo grupo financeiro da Licitante ou de empresa subcontratada. 
 
9.3.4 – Serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por empresas ou 
órgãos estrangeiros, desde que acompanhados de versão para o português, através de 
Tradutor Juramentado e devidamente autenticado pelo Consulado, na forma da lei. 
 
9.3.5 – Os Itens de maior relevância que deverão compor o atestado referem-se à locação 
e a operacionalização de sistemas integrados de gestão pública, conforme definido neste 
edital e de acordo com a relação abaixo: 
 
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública Eletrônica; 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais  

- Sistema Integrado Administração de bens e Patrimoniais  

- Sistema Integrado Compras, Licitações e Contratos; 

- Implantação 
 
9.3.6 – O atestado de capacidade técnica mencionado nos itens anteriores deverá atestar 
os sistemas que compõe o lote pretendido/proposto pela licitante, podendo serem 
apresentados tantos atestados quantos necessários para abranger todos os sistemas que 
forem objeto de oferta de preços. 
 
9.3.7 – Deverá a licitante apresentar uma Relação com o nome, CPF e a qualificação dos 
profissionais que formarão a equipe técnica diretamente responsável pela execução do 
objeto da licitação, declarando que a equipe técnica indicada será mantida durante a 
execução do serviço de implantação e manutenção, podendo sofrer modificações em 
caso de demissões e novas admissões, de acordo com o cronograma de implantação e 
manutenção dos serviços, convencionado com a contratante, admitindo-se substituições 
por profissionais do mesmo nível técnico, desde que autorizadas expressamente pela 
Câmara. Dentre os profissionais indicados, a licitante deverá comprovar possuir: 
7.2.1-No mínimo de 04 (quatro) profissionais de nível superior ou equivalente, que serão 
disponibilizados para este contrato, para atuar na prestação dos serviços de atendimento 
técnico, suporte e manutenção, com formação nas áreas de Ciências Contábeis (mínimo 
01) com especialização em contabilidade pública, Administração (mínimo 01) com 
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especialização em Administração pública e Áreas afins da Informática (com 
conhecimentos em programação e gestão de softwares - mínimo 02). 
 
 
10 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 
 
10.1 – Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes. 
 
10.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão 
apresentar declaração (ANEXO 3) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação. 
 
10.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 2) na 
forma estipulada pelo item 4.1.1. 
 
10.3 – A Pregoeira procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as 
e classificando-as, POR TOTAL DA PROPOSTA considerando para tanto as disposições 
da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
10.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
edital ou imponham condições, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, 
ou que consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
 
10.5 – Uma vez classificada as propostas a Pregoeira convidará individualmente os licitantes 
classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
10.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
10.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.8 – A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 
demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. Bem como, 
decidir na abertura do certame se classificarão todas as propostas para etapas de lances 
ou somente as 3 (três) melhores propostas.  
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

15 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

10.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não 
caberá retratação. 
 
10.10 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREÇO TOTAL DA PROPOSTA. 
 
10.11 – Em seguida a Pregoeira examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) 
classificada(s), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.12 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e 
verificado o atendimento as exigências habilitatórias previstas neste edital. 
 
10.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) 
adjudicado POR ITEM o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. 
 
10.14 – A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a uma ou mais licitantes. 
 
10.15 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, 
sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou 
documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, 
se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as 
disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
 
10.16 – A Pregoeira ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para 
atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em 
qualquer dos envelopes. 
 
10.17 – Após a fase de lances, negociação direta e aceitação das propostas e antes da 
abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação, a seção será paralisada, 
para que as licitantes vencedoras, apresentem formalmente (apresentação técnica) os 
Sistemas de Gestão Pública (softwares) que pretendem fornecer/instalar, à uma 
Comissão de Avaliação Técnica Especial – CATE. A avaliação técnica será proferida 
mediante parecer técnico que julgará as funcionalidades e características dos sistemas 
apresentados com base no Termo de Referência 
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10.18 A data de apresentação dos Sistemas de Gestão Pública (Softwares) será marcada 
pela Pregoeira após a finalização da etapa de verificação das propostas vencedoras, para 
ocorrer (em) num prazo máximo de até 03 (três) dias após o agendamento. A decisão da 
CATE, pela aprovação ou não dos Sistemas apresentados, se dará num prazo máximo de 
até 03 (três) dias, com o devido relatório apresentado ao Pregoeiro do extrato da decisão, 
lavrando-se em Ata própria.  
 
10.19 A(s) empresa(s) cujas propostas forem vencedora(s), deverão na data definida pela 
Pregoeira, de acordo com o item 8.18.1, estarem munidas de equipamentos e pessoal 
técnico qualificado para a demonstração prática dos Sistemas, de forma a comprovar 
todas as tarefas e características descritas como realizáveis pelos sistemas descritos no 
Termo de Referência do ANEXO I, sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada no 
presente processo. 
 
10.20 A avaliação da demonstração prática dos sistemas do licitante será realizada por 
uma Comissão de Avaliação Técnica Especial (CATE) composta de no mínimo 03 (três) 
pessoas, sendo todos servidores do órgão licitante. Os membros da CATE serão 
designados formalmente. Os membros deverão, preferencialmente, ser escolhidos entre 
aqueles que se utilizam diretamente dos Sistemas ou técnicos da área de informática. 
 
10.21 Cada licitante vencedora terá o prazo máximo de 03 (três) dias para demonstrar 
todos os sistemas, à CATE – Comissão de Avaliação Técnica Especial, sendo que 
qualquer dilatação de prazo solicitada em decorrência de problemas técnicos será 
avaliada pela Comissão. A insatisfatória comprovação das características do Sistema, 
acarretará na desclassificação da proponente e a convocação do segundo colocado para 
avaliação do sistema proposto, de tudo sendo relatado em Ata. 
 
10.22 A posição da Comissão de Avaliação Técnica Especial (CATE), não eximirá a 
Licitante das responsabilidades, cujo não atendimento venha a ser verificado somente nas 
fases de implantação ou dos sistemas. 
 
10.23 A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos na 
Avaliação Técnica, implicará na desclassificação imediata da proponente no certame, 
sujeitando, às observâncias dos termos deste Edital. 
 
10.24 A licitante que se achar prejudicada na publicação do resultado da avaliação 
técnica poderá recorrer administrativamente, no prazo de até 05 (cinco) dias, para que 
seja reconsiderada a decisão, devidamente justificada. 
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10.25 Ultrapassada a fase de avaliação técnica, a seção de julgamento da Documentação 
de Habilitação será retomada, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, para que se 
conclua a adjudicação do certame. 
 
 
11 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  
 
11.1 – As microempresas ou empresas de pequeno porte que tiverem interesse em 
participar do certame deverão solicitar pelo email: pregao@pinheiros.es.gov.br, ficando 
obrigadas a acompanhar as publicações referentes à convocação deste certame no Diário 
Oficial do Estado, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o 
procedimento. 
 
11.2 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser 
enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, através do endereço eletrônico pregao@pinheiros.es.gov.br. 
 
11.3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados 
exclusivamente por email pregao@pinheiros.es.gov.br. 
     
11.4 - A impugnação do edital deverá ser IMPRESSA e protocolada EXCLUSIVAMENTE 
no setor de LICITAÇÕES, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
11.5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida a Pregoeira, indicando os números do 
Pregão. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do 
signatário para a representação da empresa licitante. 
 
11.6 - A Pregoeira decidirá sobre a impugnação e sua decisão será publicada no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo. 
 
11.7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei 
nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o 
recurso o Prefeito Municipal. 
 
12 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br
mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br
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12.1 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão 
submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a 
adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso. 
 
12.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão a Pregoeira é quem 
adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação 
pela autoridade superior. 
 
 
13 – RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA 
 
13.1 – A Prefeitura Municipal de Pinheiros, por intermédio dos Secretários Municipais 
convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Compra 
relativa ao presente pregão. 
 
13. 2 – O prazo para a retirada da Ordem de Compra após a convocação é de 3 (três) 
dias úteis. 
 
 
14 – ACEITAÇÃO E PAGAMENTO 
   
14.1 – O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) até 30 dias após a apresentação à 
Prefeitura Municipal de Pinheiros de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou 
rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
14.1.1 – O pagamento somente será efetuado  até 30 dias após o recebimento  do objeto, 
o qual deverá estar em conformidade com as exigências do edital; sendo recusados 
produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, corrompidos, fraudados ou em 
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. 
 
14.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 
será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente 
corrigida. 
 
14.3 – A Prefeitura Municipal de Pinheiros poderá deduzir do pagamento importâncias 
que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de 
inadimplemento contratual. 
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14.4 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, 
sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por 
meio da rede bancária ou de terceiros. 
 
14.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições 
previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 
 
15 – PENALIDADES E SANÇÕES 

 
15.1 – A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições 
estabelecidas para o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades 
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, a saber: 
 
15.1.1 – Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de 
até 5 (cinco) anos. 
 
 
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 
condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 
 
16.2 –A Prefeitura Municipal de Pinheiros oreserva-se o direito de efetuar diligências com 
a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das 
informações apresentadas nas propostas. 
 
16.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
 
16.4 –A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário. 
 
16.5 –Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta 
Prefeitura. 
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16.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e 
pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas 
vigentes. 
 
16.7 – A pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico 

vigente. 

16.8 – Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelo e-
mail: pregao@pinheiros.es.gov.br no horário de 8:00 h às 11:00 h e de 13:00 às 16:00, de 
segunda a sexta-feira. 
 
16.09 – A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a 
fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
16.10 – A presente licitação tem fundamento legal na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, consolidada na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
16.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente 
de transcrição: 
 
16.11.1 – Anexo 01 - Termo de Referência; 
16.11.1 – Anexo 01.1 - Relação dos Materiais; 
16.11.2 – Anexo 02 - Modelo de Credenciamento; 
16.11.3 - Anexo 03 - Modelo de Declaração; 
16.11.4 – Anexo 04 – Modelo de Declaração; 
16.11.5 – Anexo 05 – Modelo de Declaração – Inexistência de Fato Impeditivo; 
16.11.6 – Anexo 06 – Modelo de Declaração – Regularidade para com o Ministério do 
Trabalho; 
16.11.7– Anexo 07 – Declaração de Microempresa e empresa de pequeno porte 
16.11.8– Anexo 09 – Minuta de Contrato; 
 
Pinheiros (ES), 25 de Novembro de 2019. 
 
 
FÁBIO GONÇALVES DE SÁ 
Secretário Municipal de Assistência Social 
 
 
IVAN DOMINGOS SILVESTRE 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO 1 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019. 
 
 
1. Objeto 
 
1.1. O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços e fornecimento de Sistemas Informatizados de 
Gestão Pública, englobando a cessão do direito de uso de Softwares por prazo 
determinado, Instalação, Implantação, Customização, Migração de dados, Adequação, 
Suporte Técnico presencial, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica permanente 
dos Sistemas instalados, em atendimento à solicitação do Município de Pinheiros 
. 
1.2. Para implantação de cada sistema, a autoridade competente, emitira Ordem de 
Serviços especifica e unitária, devendo a contagem do prazo para inicio da execução dos 
serviços ser iniciada a partir da data de recebimento da referida Ordem, não sendo 
obrigatório o Município de Pinheiros iniciar a implantação de todos os sistemas ora 
licitados de uma só vez, solicitando-os a licitante vencedora de acordo com a necessidade 
da Administração. E permitido a Administração, inclusive, a não contratação de algum dos 
sistemas. 
 
2 – Da Justificativa 
 
2.1. A contratação de empresa para fornecimento do objeto acima citado visa a melhoria 
da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance 
dos resultados planejados pelo Município de Pinheiros no que tange as atividades 
administrativas exercidas pelo órgão de direito publico interno. 
 
2.2. Devido ao reduzido contingente de pessoal técnico disponível, a complexidade 
envolvida na análise, desenvolvimento, implantação e treinamento de uma solução de 
porte semelhante a especificada e, o custo beneficio envolvido entre recrutamento de 
técnicos, capacitação destes, desenvolvimento, etc., e a contratação de empresa 
especializada para este fim, somente enfatiza a viabilidade do que fora solicitado neste 
termo de referência. 
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2.3. Outro fator relevante e o tempo necessário de realização de todo o procedimento de 
desenvolvimento de uma solução, seja pela equipe interna ou contratando empresa para 
este fim, estimado entre médio a longo prazo e, considerando a importância de um 
sistema informatizado de gestão publica no âmbito do Poder Legislativo, o que mais uma 
vez, somente enfatiza a contratação pretendida através deste termo de referência. 
 
3. Caracterização Geral dos Sistemas 
 
3.1. Os módulos a serem fornecidos devem atender aos requisitos de funcionalidades. 
3.2. Os sistemas ofertados deverão constituir uma solução integrada. Não serão aceitas 
propostas alternativas. 
 
4. Ambiente Tecnológico 
 
4.1. Deverão ser executados no ambiente tecnológico da informação usado, e planejado, 
pelo Município, conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados, 
ainda que condicionados a instalação, pelo adjudicatário, de software básico 
complementar: 
4.2. O sistema operacional devera funcionar em rede com servidores Windows Servers e 
estações de trabalho com sistema operacional Windows 8.1, Windows 10 e/ou linux, 
padrão tecnológico adotado pelo Município de Pinheiros/ES; 
4.3. A comunicação entre os servidores e estações utilizara o protocolo TCP/IP; 
4.4. O software básico complementar necessário a perfeita execução dos sistemas 
ofertados no ambiente descrito devera ser relacionado pela contratada, que devera 
também especificar o numero de licenças necessárias a sua completa operação, o não 
relacionamento, significa que a licitante fornecera a suas expensas todos os softwares 
complementares a execução da solução proposta, ou ainda que o mesmo não necessite 
de tais complementos. 
4.5. O processo de Instalação dos módulos/ sistemas devera ser efetuado de forma 
padronizada e parametrizada, preferencialmente, através de aplicações, evitando que os 
usuários tenham que efetuar procedimentos manuais para instalação dos mesmos e 
configuração de ambiente. Todo o processo de criação e configuração dos parâmetros de 
acesso ao banco de dados deverão estar embutidos nas aplicações. 
4.6. Todos os softwares componentes devem permitir, sem comprometer a integridade do 
Sistema proposto, a sua adaptação as necessidades da contratante, por meio de 
parametrizações e/ou customizações. 
 
 
5. Recuperação de Falhas e Segurança de Dados 
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5.1. A recuperação de falhas devera ser na medida do possível, automática, ocorrendo de 
forma transparente ao usuário. O sistema devera conter mecanismos de proteção que 
impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário.  
5.2. O sistema devera permitir a realização de backups dos dados. 
5.3. As transações no sistema, preferencialmente, devem ficar registradas 
permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, hostname e endereço IP, 
informação da situação antes e depois, para eventuais necessidades de auditoria 
posterior. 
5.4. Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema devera recuperar-se 
automaticamente, sem intervenção de operador, de modo a resguardar a ultima transação 
executada com êxito, mantendo a integridade interna da base de dados correspondente 
ao ultimo evento completado antes da falha. 
 
 
6. Caracterização Operacional 
 
6.1. O sistema devera permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse 
(habilitação das teclas “enter”, “tab” e “hot-keys”). 
6.2. Devera ser um sistema multi-usuário, com controle de execução de atividades 
básicas, integrado. Devera participar diretamente da execução destas atividades, através 
de estações cliente e impressoras remotas, instaladas diretamente nos locais onde estas 
atividades se processam. Devera recolher automaticamente os dados relativos a cada 
uma das operações realizadas e produzir localmente toda a documentação necessária. 
 
6.3. Segurança de Acesso e Rastreabilidade 
 
6.3.1. As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente 
a cada uma delas. O sistema deve contar com um catalogo de perfis de usuários que 
definam padrões de acesso específicos por grupos de usuários. Para cada tarefa 
autorizada, o administrador de segurança devera poder especificar o nível do acesso 
(somente consulta ou também atualização dos dados). 
6.3.2. As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser 
dinâmicas e ter efeito imediato. 
6.3.3. O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do 
organograma, de forma que usuários de setores que descentralizam o controle de 
recursos não visualizem ou possam alterar dados de outros setores. 
6.3.4. As principais operações efetuadas nos dados deverão ser "logadas"(deve-se 
registrar histórico), de forma a possibilitar auditorias futuras. 
6.3.5. Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador devera oferecer mecanismos de 
segurança que impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em 
alguns dados de forma seletiva. 
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6.4. Documentação „On-line‟ 
6.4.1. Devera incorporar documentação „on-line‟ sobre o modo de operação de cada uma 
das tarefas. Esta documentação devera conter tópicos remissivos para detalhamento de 
um determinado assunto. 
6.5. Interface Gráfica 
6.5.1. Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das tarefas 
deverão fornecer ajuda automática ao usuário na medida em que ele navega pelos 
campos do formulário, sem necessidade de se recorrer ao „Help on-line‟. 
6.5.2. A aparência das telas devera seguir o padrão do ambiente gráfico Windows 
(Microsoft). 
 
7. Documentação 
 
7.1. Permitir documentar as alterações ou parametrizações realizadas no Sistema 
Proposto de forma homogênea e coerente com a documentação original dos sistemas. 
7.2. Implementar controles de alterações e de versões dos objetos do Sistema Proposto. 
7.3. Permitir completo reaproveitamento das parametrizações efetuadas na implantação 
de novas versões dos softwares. 
 
8. Requisitos Gerais exigidos no processo de implantação dos Sistemas Aplicativos 
 
8.1. Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de 
customização, devera ser feito em conjunto com os funcionários do Município incluindo o 
técnico do Setor de Informática, para todos os itens a serem adaptados pelo licitante. 
 
8.2. Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos 
sistemas licitados. Isto requer o efetivo envolvimento do licitante para adaptação do 
formato dos dados a serem convertidos e seus relacionamentos. 
 
8.3. Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e 
tabelas dos sistemas licitados, utilizando os meios disponíveis no Município. A 
Administração fornecera os arquivos dos dados em formato “txt” para migração, com os 
respectivos lay-outs. 
 
8.4. A contratada devera disponibilizar o suporte na sede do Município: 
a) Durante todo o processo de levantamento para customização e na implantação; 
b) Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção; 
a) Na primeira execução de rotinas de cada sistema durante o período de vigência do 
contrato. 
 
9. Os relatórios deverão permitir a inclusão do brasão do Município. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

25 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

9.1. Devera acompanhar os módulos dos sistemas, objeto deste contrato, uma ferramenta 
para elaboração de relatórios a ser disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de 
relatórios personalizados. 
9.2. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam 
gravados em disco, em outros formatos, que permitam ser visualizados posteriormente ou 
impressos, alem de permitir a seleção e configuração da impressora local ou de rede 
disponível. 
 
10. Metodologia 
 
10.1. Na assinatura do contrato a empresa vencedora devera: 
10.1.1. Apresentar sua metodologia de gerencia de projetos a ser adotada para a 
implantação dos Softwares, contemplando a identificação das fases, etapas, atividades e 
tarefas que considere pertinente ao objeto desta licitação. 
10.1.2. Descrever seu plano de trabalho e cada fase da metodologia, possibilitando ganho 
de produtividade nos trabalhos de implantação. 
10.1.3. Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser 
descritas em língua portuguesa, assim como todos os demais elementos. 
 
11. Treinamento 
 
11.1. A contratada devera apresentar o Plano de Treinamento mínimo para a Equipe da 
Contratante. 
11.2. Os Planos de Treinamento devem conter os seguintes requisitos mínimos: 
- Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 
- Publico alvo; 
- Conteúdo programático; 
- Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, 
documentação técnica, etc.; 
- Carga horária de cada módulo do treinamento (não inferior a 06 horas por Módulo 
/turma); 
- Processo de avaliação de aprendizado; 
- Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, 
slides, livros, fotos, etc.) 
11.3. Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que: 
11.4. Caberá a CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de 
informática, assim como locais adequados, necessários a realização dos treinamentos; 
11.5. As despesas relativas a participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: 
hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
11.6. O período será de acordo com o descrito no Cronograma proposto; 
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11.7. As despesas de envio de servidores para treinamento fora do município, tais como: 
transporte, hospedagem e alimentação, deverão correr por conta da CONTRATANTE. 
11.8. A realização do treinamento devera obedecer às seguintes condições: 
11.9. As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no 
Cronograma a ser acordado entre as partes apos a assinatura do contrato; 
11.10. O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, 
sendo o material impresso, um por participante; 
 
12. Suporte 
 
12.1. As solicitações de atendimento por parte da CONTRATANTE cliente deverão ser 
protocoladas junto a CONTRATADA contendo a data e hora da solicitação, a descrição do 
problema, o nível de prioridade para o atendimento desta solicitação e uma numeração de 
controle. Para cada problema uma única solicitação devera ser protocolada, com 
possibilidade de utilização de formulários via browser na internet. 
12.2. Devera ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no 
horário das 08:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta feira. 
12.3. No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte devera estar 
garantido nas 24 horas do dia. 
12.4. O atendimento a solicitação do suporte devera 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 faça. 
12.5. A CONTRATADA devera estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de 
forma a poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em 
ambientes internos da empresa fornecedora do sistema. 
12.6. Ferramentas que possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do 
desempenho, em termos de utilização e tempos de resposta para os usuários, do sistema 
deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte. 
12.7. A segurança dos arquivos relacionados com o Software e de responsabilidade de 
quem opera o Software. A CONTRATADA não será responsabilizada por erros 
decorrentes de negligencia, imprudência ou imperícia do CONTRATANTE, seus 
servidores ou prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de “caso 
fortuito” ou “forca maior”, contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A 
ma utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de 
“BACKUPS” (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou 
que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por “vírus” de 
computador, são de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE. 
 
13. Manutenção 
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13.1. O contrato de manutenção devera prever as condições para a atualização de 
versões dos softwares licitados, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de 
erros/falhas de programação das versões em uso para garantir a operacionalidade dos 
mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as parametrizações e 
customizações já efetuadas. 
 
14. Sistemas a serem contratados 
 
14.1. Conforme descrito no Anexo X, o objeto desta licitação contempla a contratação de 
empresa para concessão de licença de uso por tempo determinado dos 
softwares/módulos abaixo relacionados, inclusive seus sub-Módulo s, conforme descrito 
no anexo anteriormente referenciado. Abaixo seguem os preços a serem considerados 
máximos que a Administração aceita pagar: 
 
 

Pregão Presencial nº016/2019 

     

Especificação do Serviço Unid. Quant. Valor  
Implantação 

Valor 
Mensal 

Manutenção 
     

LOTE ÚNICO     

     

Fundo Municipal de Saúde     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Total   5.870,00 6.720,00 
     

Fundo Municipal de Assistência Social      

     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e  01 867,00 867,00 
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Patrimoniais  

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Sub Total   5.870,00 6.720,00 
     
TOTAL GERAL   11.740,00 13.440,00 

 
 
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO: 
 
SISTEMA INTEGRADO COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
Módulo I – Cadastro de Fornecedor (CRC) 
 
1) Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado 
de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a 
inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato. 
2) Possibilitar a cadastrar as informações do balanço dos fornecedores no sistema para 
que o mesmo possa calcular automaticamente os índices de liquidez. 
3) Controlar as certidões vencidas ou a vencer dos fornecedores. 
4) Permitir que o sistema avise quando for utilizado um fornecedor que teve contrato 
suspenso. 
5) Manter informações cadastrais das linhas de fornecimento dos fornecedores. 
6) Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancária dos 
fornecedores. 
7) Calcular os índices de liquidez automaticamente apos o preenchimento do balanço 
patrimonial. 
8) Mostrar tela de aviso de documentos a vencer ou vencidos dos fornecedores ao tentar 
abrir o cadastro de fornecedores. 
9) Emitir relatórios de documentos a vencer ou vencidos dos fornecedores. 
10) Ao cadastrar um fornecedor ter opção de definição do tipo de fornecedor de acordo 
com a lei complementar 123/2009 
11) O sistema deve permitir fazer pesquisas através de link, para os sites do INSS, FGTS, 
Fazenda Municipal, Estadual e Federal. 
12) O sistema deve efetuar o controle de ocorrências dos fornecedores de materiais, 
serviços e obras como histórico de alterações no cadastro e restrições sofridas como 
multas e outras penalidades. 
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13) Permitir que o relatório de certificado de registro cadastral – CRC – possa ser 
parametrizado pelo próprio usuário. 
 
 
Módulo II – Sistema de Compras 
 
1) O Módulo  de Compras, Licitações e Contratos devera permitir acompanhar todo o 
processo licitatório, envolvendo as etapas desde a preparação (processo administrativo) 
até o julgamento, registrando as atas, deliberação (preço global), mapa comparativo de 
preços. 
2) Possibilitar que através do Módulo  de compras possa ser feito o planejamento 
(previsão de consumo) para cada setor dentro de um período. 
3) Poder consolidar os planejamentos de compras gerando pedido de compras 
automaticamente. 
4) Permitir a geração de pedido de compras possa ser feito pelo próprio sistema em cada 
secretaria. 
5) Possuir integração com o sistema de licitações permitido verificar o andamento dos 
processos de compras. 
6) Permitir o cadastramento de comissões julgadoras informando datas de designação ou 
exoneração e os membros da comissão. 
7) Emitir quadro comparativo de preço apos o processo de cotação para ver qual foi o 
vencedor da menor proposta. 
8) Possuir rotina que possibilite que a pesquisa e preço sejam preenchidos pelo próprio 
fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para 
entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação. 
9) Ter recurso de encaminhar os pedidos de compras para pesquisa de preço, licitação ou 
autorização de fornecimento. 
10) Emitir resumo dos pedidos de compra em andamento, informando em que fase o 
mesmo se encontra e também sua tramitação no protocolo 
11) Todas as tabelas comuns aos sistemas de compras, licitações e de materiais devem 
ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de informações. 
12) Integrar-se com a execução orçamentária gerando as autorizações de empenho, 
autorizações de fornecimento e a respectiva reserva. 
13) Possuir integração com o sistema de arrecadação criticando se o fornecedor possuir 
débitos fiscais. 
14) O Módulo  de Compras não devera permitir a alteração da descrição do material após 
sua utilização; 
15) Ter controle através de alerta e relatório no sistema quando o limite de dispensa de 
licitações for excedido de acordo com o tipo de material / serviço. 
16) Permitir a geração automática de autorização de fornecimento a partir da execução do 
processo de licitação. 
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17) Realizar o controle do total das compras dispensáveis (sem licitações). Possibilitar a 
geração de ordem de compra pegando os dados da requisição. Caso utilize cotação de 
planilha de preços o sistema devera pegar os valores automaticamente. 
18) Emitir relatório de autorização de fornecimento. 
19) Possuir Integração com o software de protocolo, podendo o processo ser gerado 
automaticamente conforme parametrização no ato do pedido de compra. 
20) Emitir relatório de valores médios de processos de pesquisa de preço para licitação. 
21) Ter recurso de consolidar vários pedidos de compras para formação de licitação. 
22) Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com 
conteúdo, “layout” e ordens selecionáveis. 
23) Possibilitar a criação de modelos de documentos a serem utilizados para justificativa 
da dispensa de licitação. 
24) Possibilita anular um processo de compra justificando a sua decisão. 
 
Módulo III – Sistema de Licitação 
 
1) Registrar os processos licitatórios identificando o numero do processo, objeto, 
requisições de compra a atender, modalidade de licitação e data do processo. 
2) Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da 
licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, 
adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços. 
3) O Módulo de Licitações não devera permitir a utilização das despesas sem que haja 
disponibilidade orçamentária. 
4) O Módulo de Licitações devera permitir sugerir o numero da licitação seqüencial, ou por 
modalidade. 
5) O Módulo de Licitações devera permitir separar os itens do processo por despesa 
orçamentária a ser utilizada. 
6) O Módulo de Licitações devera permitir copiar os itens de outro processo licitatório, já 
cadastrado. 
7) Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que 
os participantes possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas 
automaticamente pelo sistema. 
8) Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio 
fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para 
entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação. 
9) Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar 
vários modelos para licitações diferentes. 
10) Ter modelos para todos os textos de licitações. 
11) Utilizar o recurso de mesclagem de campos em todos os modelos de documentos 
requeridos nas etapas da licitação e pesquisa de preços 
12) Ter configuração de julgamento por técnica, definidos as questões e as resposta. 
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13) Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação. 
14) Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado. 
15) O Módulo  de Compras, Licitações e Contratos devera permitir gerar arquivos para 
atender as exigências do Tribunal de Contas relativas a prestação de contas dos atos 
administrativos de licitações e contratos. 
16) O Módulo  de Licitações devera permitir a impressão de relatório para conferência de 
inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o Tribunal 
de Contas 
17) O Módulo  de Licitações devera permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, 
evitando a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou 
modalidade de licitação indevida, por ultrapassarem os respectivos limites legais; 
18) O Módulo  de Licitações devera permitir controlar os limites de cada modalidade 
estabelecidos em Lei através do objeto da compra. 
19) Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material. 
20) Permitir as seguintes consultas ao fornecedor: Fornecedor de determinado produto; 
Licitações vencidas por Fornecedor; 
21) Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, 
tais como: ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, 
atas, termo de análise jurídica, parecer técnico e aviso de licitações; 
22) Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com 
conteúdo, “layout” e ordens selecionáveis. 
23) Possuir recursos de fala que ao termino de confecção de uma ata a mesma possa ser  
lida automaticamente pelo sistema para os fornecedores e membros da comissão  
24) O sistema de compras deve sinalizar automaticamente empates no julgamento de 
preços, de acordo com lei complementar 123/2006, mostrando os valores mínimos e 
máximos, inclusive a cada rodada de lance do pregão presencial. 
25) Indicar quais são as empresa empatadas na fase de julgamento dos preços. 
26) Possuir julgamento por maior desconto, ou melhor, oferta. 
27) Possibilitar que no tipo de julgamento de desconto, ou melhor, ofertas as propostas de 
preços possam ser lançadas em porcentagem inclusive os modelos de ata, homologação. 
28) Ter controle da situação do processo de licitação, se ela esta anulada, cancelada, 
concluída, suspensa, licitação deserta, fracassada ou revogada. 
29) O Módulo  de Licitações devera permitir gerar entrada no almoxarifado a partir da 
liquidação da mercadoria. 
30) Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto. 
31) Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todas 
as licitações cadastradas do sistema de compras, licitações e contratos. 
 
Módulo V – Pregão Presencial 
 
1) Ter Módulo  de pregão presencial, alem de controlar todo do processo. 
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2) Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens. 
3) Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automática por Item, 
classificação de material/serviço ou global. 
4) Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens. 
5) Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão. 
6) Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo 
quais participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do 
Pregão. 
7) O Módulo  de Licitações devera possibilitar a classificação das propostas do Pregão 
Presencial automaticamente, conforme critérios de classificação impostos na legislação 
(Lei 10.520). 
8) Registrar os preços das propostas lance a lance ate o declínio do ultimo fornecedor. 
9) Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser 
atualizada automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos 
fornecedores participantes uma visão global do andamento do pregão. 
10) O Módulo  de Licitações devera permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e 
histórico com os lances. 
11) Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todos 
os pregoes presenciais cadastrados no sistema de compras, licitações e contratos; 
 
Módulo IV – Registro de Preços 
 
1) Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da 
Lei 8.666/93, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo 
a necessidade de controle de mercadorias em estoque físico. 
2) Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço. 
3) Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores. 
4) Conter base de preços registrados. 
5) Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor. 
6) Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores mediante 
registro de preço. 
 
Módulo VI – Sistema de Contratos 
 
1) Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência, cronograma de 
entrega e pagamento e penalidades pelo não cumprimento) e seus aditivos, reajustes e 
rescisões, bem como o numero das notas de empenho. 
2) Fazer com que a geração do contrato seja automática sem que o usuário tenha que 
redigitar todo o processo. 
3) Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de mesclagem 
para serem usado pelo sistema. 
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4) O Módulo  de Contratos devera permitir a definição e o estabelecimento de cronograma 
de entrega dos itens dos contratos. 
5) O Módulo  de Contratos devera permitir a definição e o estabelecimento de cronograma 
de pagamentos dos contratos. 
6) O Módulo  de contrato devera controlar o saldo de material contrato. 
7) Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data. 
8) Registrar as medições da execução do contrato informando o percentual de conclusão 
a cada medição. 
9) O sistema deve possibilitar cadastramento de aditamento contratual. 
10)O sistema devera sinalizar com antecedência o vencimento dos contratos. 
11)O sistema devera controlar os contratos por unidade gestora. 
12) Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todos 
os contratos cadastrados no sistema de compras, licitações e contratos. 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO 
 
1) Permitir a manutenção para o cadastro de materiais quanto as informações de: 
- grupo, 
- subgrupo, 
- classificação, 
- embalagem. 
2) Permite consultas ao catalogo de produtos, aplicando filtros diversos (nome, códigos, 
etc.); 
3) Registrar os endereços físicos dos materiais. 
4) Possuir controle da localização física dos materiais dentro dos estoques; 
5) Controlar lotes de materiais (controle de prazo de validade). 
6) Controlar as aquisições de materiais/mercadorias por notas fiscais e os gastos por 
requisição 
7) Gerar automaticamente a entrada da nota fiscal a partir de uma ordem de compra, 
podendo esta ser integral ou parcial, mostrando assim a integração com o sistema de 
compras. 
8) Possibilidade de importação de Nota fiscal Eletrônica (NFE). 
9) Sistema de almoxarifado integrado ao patrimônio, efetuando a incorporação de bens 
quando for o caso; 
10) Permitir inclusão de dados relativos as entradas e saídas que são independentes de 
execução orçamentária (doação e devolução) no almoxarifado. 
11) Permite transferência entre almoxarifados, efetuando atualização no estoque; 
12) Controlar o atendimento as requisições de materiais. 
13) O sistema deve trazer no momento da requisição automaticamente o lote com 
validade que esta para vencer. 
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14) Dar baixa automática no estoque pelo fornecimento de material através da aplicação 
imediata. 
15) Para a distribuição de materiais devera ser utilizado os centros de custos/locais para 
controle do consumo. 
16) As requisições poderão ser feitas através da WEB, efetivando a integração dos 
setores solicitantes ao almoxarifado, que não possuem acesso a rede do órgão. 
17) Todas as movimentações de entradas, saídas e transferências deverão ser 
bloqueadas durante a realização do inventario. Permitir informar o registro de abertura e 
fechamento do processo de inventário. 
18) Permitir a geração de pedidos de compras pelo sistema de almoxarifado; 
19) O sistema devera permitir o controle de todas as movimentações efetuadas nos 
diversos almoxarifados municipais. 
20) Permitir consultas de todas as movimentações de entrada e saída de um determinado 
material.  
21) Emitir relatório de requisições de materiais por centro de custo. 
22) Emitir etiquetas para localização dos materiais dentro do almoxarifado físico. 
23) Emitir relatório de entradas por nota fiscal e/ ou fornecedor. 
24) Emitir relatório de todos os produtos cadastrados no sistema, com código, 
especificação, unidade, endereço e lote. 
25) Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais. 
26) Emitir relatórios destinados a Prestação de Contas aos Tribunais de Contas da União 
e do Estado; 
27) Relatório demonstrativo dos materiais acima do Maximo permitido em estoque. 
28) Relatório sintético de estoque físico e financeiro por almoxarifado. 
29) O software de almoxarifado devera dispor do recurso de “gerador de relatórios”, que 
possibilite o usuário emitir relatório com conteúdo, “layout” e ordens selecionáveis. 
30) Permitir que cada setor elabore sua própria requisição de material. 
31) Histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no sistema; 
32) Opção de visualizar os relatórios em tela antes da impressão; 
33) Importar centros de custos, materiais e fornecedores do sistema compras visando o 
cadastro único; 
34) O acesso dos usuários será conforme a hierarquia definida pela gestão, possuindo 
acesso somente a almoxarifados específicos. 
35) Possibilitar a configuração de cotas financeiras ou quantitativas por grupo de materiais 
ou por materiais para os diversos centros de custos. 
36) Possuir controle de limites mínimo, máximo e de ponto de reposição de saldo físico 
em estoque; 
37) Realizar o fechamento mensal das movimentações de materiais, bloqueando o 
movimento nos meses ja encerrados. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 
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1) O patrimônio devera ser integrado ao sistema de almoxarifado, de modo que ao efetuar 
o recebimento de equipamentos direcionados ao patrimônio, o sistema informe qual (is) 
aquisição (oes) pendente(s). 
2) Cadastrar as informações dos bens moveis, inclusive veículos, imóveis próprios e 
locados com todos os dados necessários ao controle de patrimônio, registrando a 
identificação do setor e pessoa responsável pelo bem. 
3) O sistema de Patrimônio Publico deve possibilitar a manutenção e controle dos dados 
pertinentes aos Bens moveis, imóveis, semoventes e intangíveis, de maneira efetiva 
desde o cadastramento, a classificação e a movimentação. 
4) Possibilitar a incorporar ou não incorporar o valor do bem no patrimônio. 
5) Possibilitar fazer uma ou varias copias de cadastro de bem e gerando automaticamente 
o código da placa a partir do código inicial informado, copiando as características do bem. 
6) Consultar aos bens por numero de tombamento, data de aquisição, numero do 
documento e numero/ ano do empenho. 
7) No cadastro de bem, devera conter o registro de sua garantia. 
8) Listar através de relatório os bens que estão com a garantia para vencer. 
9) Incluir imagem (ns) do bem a fim de auxiliar na sua localização. 
10) Ter parâmetros para que possam ser incluídos novos campos no cadastro de Bens 
(moveis e imóveis) para informações adicionais. 
11) Emissão de etiquetas de patrimônio, contendo numero do tombamento, especificação 
do bem e código de barras. 
12) O sistema devera permitir o registro de bens recebidos ou cedidos em comodato. 
13) Permitir registrar o numero da plaqueta anterior do bem a fim de auditorias. 
14) Informar o processo de compra, numero da ordem de fornecimento e processo 
administrativo, referentes ao item patrimonial, demonstrando assim a integração com os 
sistemas de compras e protocolo. 
15) Ter o recurso digitalização de documentos na tela de cadastro de bens, como: nota 
fiscal e ou outros documentos. Permitir inserir também pelo menos documentos nos 
formatos PDF, DOC, JPG, ODT, BMP, JPG, PNG e XLS. 
16) Emitir relação de bens por produto. 
17) Emitir relatório de relação simples de bens, por tipo, bem e tipo de aquisição. 
18) O Termo de Guarda e Responsabilidade poderá ser cadastrado de forma individual ou  
por coletivo dos bens. 
19) Registrar as comissões de inventario informando: numero do decreto/portaria, os 
membros e sua respectiva vigência. 
20) Emissão do relatório demonstrando os bens em inventariados: Localizados e 
pertencentes ao setor; Localizados mas pertencentes a outro setor; e Não Localizados; 
21) Emitir relatório do inventario por unidade administrativa. 
22) Permitir registrar os motivos das baixas dos bens do patrimônio publico (venda, 
doações, inutilizações, abandono, cessão, devolução, alienação, leilão, outros). 
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23) A baixa de bens poderá ser individual ou coletiva de bens. 
24) Dar baixa de bens que não foram localizados no setor durante o registro do mesmo na 
tela de inventario. 
25) Registrar as baixas e emitir o Termo de Baixa com as seguintes informações: numero 
da guia, data da baixa, motivo, código e especificação do bem. 
26) Emissão de relatório de baixas por classe ou localização do bem. 
27) A transferência de bens poderá ser individual ou coletiva. 
28) Efetuar a transferência de bens localizados no setor mas pertencentes a outro, 
durante o registro do inventario. 
29) Na tela de transferência devera ser informado o numero do documento autorizador. 
30) Emitir o Termo de Transferência com pelo menos as seguintes informações: numero 
da guia, data de transferência, origem e destino (local e responsável), numero do bem e 
especificação . 
31) A depreciação de bens poderá ser individual, ou conforme critérios estabelecidos na 
seleção. 
32) O sistema deve permitir que as fórmulas de depreciação/ reavaliação e as seleções 
sejam criadas pelo usuário. 
33) Registrar o responsável pela conformidade da reavaliação / depreciação. 
34) Relação de reavaliações e depreciações por localização ou classe. 
35) Possuir rotina de agregação de bens. Estes deverão ser tratados como um único bem, 
podendo desvinculá-los a qualquer momento. 
36) Controlar bens alienados e sua vigência. 
37) Emitir relatório de nota de alienação. 
38) Controle de bens assegurados, informando seguradora, vigência e itens segurados. 
39) Controlar os bens encaminhados a manutenção, armazenando os dados básicos da 
movimentação, tais como: data de envio, se e manutenção preventiva ou corretiva, 
valores, possibilitando a emissão de relatório de nota de manutenção, bens em 
manutenção em aberto e efetuadas. 
40) Emitir relatório destinado a prestação de contas; 
41) Manter o registro histórico das movimentações dos bens, e emitir o relatório analítico 
de todas as movimentações ocorridas durante sua vida util. 
42) O software de patrimônio devera dispor do recurso de “gerador de relatórios”, que 
possibilite o usuário emitir relatório com conteúdo, “layout” e ordens selecionáveis. 
43) Permitir visualização da versão do sistema que esta sendo utilizada. 
 
SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE PROTOCOLO E PROCESSOS 
Módulo I - Protocolo e Processos 
 
1) O Módulo  de protocolo e controle de processos deve possibilitar o registro de qualquer 
tipo de documento, com registro do seu recebimento e tramitações, ate seu 
encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis; 
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2) Permitir o cadastramento do workflow por assunto, bem como definindo os setores 
onde os processos irão passar e a previsão de permanência em cada setor; 
3) Emitir relatório de impressão de workflow; 
4) Possibilitar que a parametrização da sequência da numeração dos processos pode ser 
criada pelo próprio usuário, bem como poder definir se a sequência por ano, mês, origem 
e espécie; 
5) Emitir relatório de etiqueta de processo; 
6) Manter registro de palavra-chave para facilitar a pesquisa dos processos; 
7) Possibilitar a digitalização e inclusão de imagens ou de outros documentos, 
relacionadas ao processo; 
8) Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo 
definido em cima de informações de grau de dificuldade, impacto e prazo. 
9) Possuir recurso de abertura de volume para processo, bem como informando o número 
do volume, data de abertura e responsável; 
10) Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do 
processo; 
11) Permitir controlar os documentos exigidos por assunto; 
12) Permitir a formatação de termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de 
Abertura e Encerramento de Volume, Termo de Desentranhamento etc.; 
13) Permitir registrar os pareceres sobre o processo, histórico de cada tramite sem limite 
de tamanho de parecer; 
14) Possibilitar o envio e recebimento online dos processos com controle de 
senha/usuário; 
15) Permitir controlar toda tramitação dos processos dentro da instituição, entre usuários 
e órgãos que possuam acesso aos programas; 
16) Ter recurso que, ao enviar o processo, o sistema efetua critica sobre providencias a 
concluir, desta forma podendo ser parametrizado pelo próprio usuário; 
17) Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer 
manutenção (cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado processo, 
inclusive nas suas tramitações; 
18) Possibilitar que cada órgão registre ou consulte os processos sob sua 
responsabilidade; 
19) Possibilitar consultas diversas por numero de processo, por requerente, órgão, 
assunto, data de movimentação, data de abertura e data de arquivamento; 
20) Permitir consulta aos dados do processo através de código, nome do requerente, 
CPF/CNPJ e da leitura do código de barras impresso na etiqueta; 
21) Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”; 
22) Possibilitar o controle do histórico dos processos em toda a sua vida útil; 
23) Manter e mostrar o registro de funcionário, data de todo cadastramento ou alteração 
dos processos em tramite; 
24) Emitir relatório de histórico de tramitação dos processos; 
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25) Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos 
utilizando a certificação digital; 
26) Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado 
eletronicamente; 
27) Possuir integração com o Módulo  de tributário, verificando no ato da inclusão de um 
processo se o contribuinte possui débitos fiscais junto ao Município; 
28) Possuir parametrização no qual o próprio usuário pode definir se, ao gravar um 
processo, o sistema não vai criticar, vai criticar e vai criticar e bloquear contribuintes com 
débitos fiscais; 
29) Possuir recurso de digitalização para OCR; 
30) Possuir rotina de arquivamento de processos com identificação de sua localização 
física; 
31) Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos por data de abertura 
e data de encerramento, selecionando o arquivamento em diversos locais, constando 
número do processo e quantidade de folhas. 
 
Módulo II – Ouvidoria 
 
1) O Módulo  de ouvidoria deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com 
registro do seu recebimento e tramitações ate seu encerramento, fornecendo informações 
rápidas e confiáveis; 
2) Permitir o cadastramento do workflow por assunto, bem como definindo os setores 
onde os processos irão passar e a previsão de permanência em cada setor;  
3) Emitir comprovante de ouvidoria para o interessado no momento da inclusão do 
assunto, com login e senha pela web; 
4) Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer 
manutenção (cadastramento ou alteração) relacionada a uma determinada ouvidoria, 
inclusive nas suas tramitações; 
5) Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os assuntos de ouvidoria sob 
sua responsabilidade; 
6) Permitir controlar toda tramitação dos assuntos de ouvidoria dentro da instituição, entre 
usuários e departamentos que possuam acesso aos programas; 
7) Possibilitar a digitalização e inclusão de imagens em documentos anexando a uma 
ouvidoria; 
8) Permitir a formatação de termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de 
Abertura e Encerramento de Volume, Termo de Desentranhamento etc.; 
9) Possibilitar o envio e recebimento on-line de ouvidorias com controle de senha/usuário; 
10) Possibilitar consultas diversas ouvidorias por requerente, 
setor/departamento/secretaria, assunto, data de movimentação, data de abertura e data 
de arquivamento; 
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11) Permitir consultas aos dados da ouvidoria através de código, nome do requerente, 
CPF/CNPJ e da leitura do código de barras impresso na etiqueta; 
12) Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”; 
13) Possibilitar o controle do histórico dos assuntos das ouvidorias geradas; 
14) Manter e mostrar o registro de funcionário data de todo cadastramento ou alteração 
das ouvidorias em tramite; 
15) Possibilitar que todos os assuntos de ouvidoria registrados possam virar um processo 
de protocolo oficial, caso seja necessário; 
16) Possibilidade de criar fontes de pesquisa para saber o que realmente a população 
pensa de um determinado assunto para facilitar as providencias por parte da 
administração; 
17) Cadastro de pesquisas e perguntas para que a população de a sua opinião sobre o 
assunto; 
18) Possibilitar que a resposta da opinião do cidadão seja feita via telefone ou via Internet 
no site oficial do Município; 
19) Gerar relatórios de controle de todos os assuntos pesquisados pela ouvidoria com a 
população; 
20) Possibilidade de criar gráficos que demonstre a opinião da população sobre os itens 
pesquisados facilitando a avaliação das pesquisas criadas; 
21) Emitir relatório de impressão de workflow; 
22) Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos 
utilizando a certificação digital; 
23) Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado 
eletronicamente; 
24) Possuir recurso de digitalização para OCR; 
25) Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo 
definido em cima de informações de grau de dificuldade, impacto e prazo; 
26) Possuir rotina de arquivamento de ouvidorias, com identificação de sua localização 
física ou digital. 
 
Módulo III – Ouvidoria Web 
 
1) Possibilitar que qualquer pessoa possa registrar uma ouvidoria, seja do tipo que for, 
pela web, não sendo necessária a identificação da pessoa; 
2) Possuir Módulo  de tramitação de ouvidoria via web para que setores que não tem 
acesso a rede do órgão possam fazer suas movimentações; 
3) Possibilitar consulta a tramitação da ouvidoria via web demonstrando em quais setores 
o processo passou e o despacho dado por cada setor. 
 
Módulo IV – Controle Interno de Documentos 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

40 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

1) Permitir o controle de todos os documentos internos do órgão, tais como: Ofícios, CI's 
etc.; 
2) Permitir a personalização de números seqüenciais para cada espécie de documento; 
3) Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo 
definido em cima de informações de grau de dificuldade, impacto e prazo; 
4) Permitir cadastrar vários modelos para serem utilizados posteriormente, agrupando 
pela espécie; 
5) Todos os documentos modelos e gerados devem ficar armazenados no banco de 
dados; 
6) Permitir anexar arquivos digitais para os documentos gerados; 
7) Permitir a tramitação dos documentos gerados em Módulo  único, identificando se o 
mesmo e documento, processo, ouvidoria ou legislativo; 
8) Permitir que o documento gerado possa ser associado a um assunto e que o mesmo já 
identifique sua a destinação; 
9) O sistema deve emitir relatórios de comprovante de abertura de documentos assim 
como o conteúdo do documento; 
10) Permitir que a formatação dos documentos possam ser efetuadas através de editor 
externo, de fácil manuseio, já conhecidos ou utilizados pelo usuário (Microsoft Word); 
11) Permitir identificar por quais setores e pessoas o documento teve suas tramitações, 
inclusive com data e hora possibilitando também a visualização dos pareceres, 
identificando possíveis dias de atrasos e permanência; 
12) Possibilitar a integração de documentos e processos de forma que um possa ser 
anexado ao outro e que as tramitações sejam conjuntas; 
13) Permitir que a consulta das tramitações possam ser efetuadas através da Internet de 
forma privada, utilizando chave única de consulta para cada documento e autor; 
14) Permitir consultas de documentos por código de barras, assunto, espécie, ano, 
numero, data, palavra-chave, detalhamento, autor, interessado e requerente, dentre 
outros; 
15) Permitir efetivo controle de perfis de usuários possibilitando que determinados sejam 
restritos a fazer operações do tipo inclusão, exclusão, alteração e consulta em qualquer 
módulo que seja necessário; 
16) Permitir que os usuários possam ser autorizados a fazer as tramitações somente em 
setores específicos, inclusive determinar parâmetros de inicio e desligamento; 
17) Emitir relatório de impressão de workflow; 
18) Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos 
utilizando a certificação digital; 
19) Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado 
eletronicamente; 
20) Possuir recurso de digitalização para OCR; 
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21) Permitir o arquivamento dos documentos de forma que possamos identificar 
endereçamentos físicos (rua, estante, prateleira, caixa, recipiente etc.) controlando a 
permanência que os mesmos ficarão arquivados. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA 
Módulo I - Sistema Integrado de Contabilidade Pública 
 
1) Estar totalmente compatível com as mudanças implementadas na Contabilidade 
Publica pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
2) Permitir utilizar o Plano de Contas Aplicados ao Setor Publico (PCASP) 
3) Utilizar plano de contas com codificação estruturada em no mínimo 6 (seis) níveis, de 
forma a atender a classificação orçamentária da receita e da despesa e a consolidação 
das contas publicas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP no 163; 
4) Permitir o uso do controle por conta corrente segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP. 
5) Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros 
contábeis e partidas dobradas; 
6) Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no ultimo nível de 
desdobramento do plano de contas utilizado; 
7) Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do plano de contas, dos 
eventos e de seus roteiros contábeis; 
8) Efetuar a escrituração contábil dos lançamentos da receita e despesa automaticamente 
nos sistemas: Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e de Controle em partidas dobradas 
e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos no 83 a 
no 106 da Lei no 4.320/64; 
9) O sistema permite definir se a conta do plano recebe ou não lançamento contábil; 
10) Configuração para fechamento automática das contas do balanço; 
11) Configuração dos lançamentos automáticos e lançamentos de encerramento; 
12) Geração dos lançamentos de abertura e verificação das inconsistências; 
13) Integrar todas as contas do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
Controle cujas movimentações são registradas simultaneamente; 
14) Permitir a demonstração em modo visual de todos os níveis dos planos de contas do 
sistema; 
15) Permitir nas etapas da despesa (empenho, liquidação e pagamento) verificar se o 
fornecedor possui debito junto ao Município, através da integração com o sistema de 
tributação, sendo cada etapa configurada em informar ou bloquear a execução da 
mesma; 
16) Efetuar, a partir da implantação, a operacionalização do sistema através do 
empenhamento, liquidação, baixa de empenho, lançamento da receita e administração 
orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos na contabilidade, orçamento e 
tesouraria; 
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17) Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre; 
18) Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a 
consulta, inserção, edição, exclusão, impressão e manutenção dos lançamentos, podendo 
ser controlado por grupo/usuário; 
19) Permitir estornos de lançamentos contábeis, nos casos em que se apliquem; 
20) Permitir a emissão de assinaturas, definidas pelo usuário, em todos os relatórios, 
individualizadas por unidade gestora; 
21) Permitir controle de acesso do grupo/usuário a todos os cadastros e relatórios do 
sistema; 
22) Permitir consulta ao cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas de uso geral de todo o 
software de gestão; 
23) Possibilitar a configuração da despesa e da receita para controles, como de gastos 
com pessoal, renuncia de receitas, evolução e projeção, informação de metas, objetivos, 
justificativas, caracterização, autor de emendas entre outros; 
24) Permitir definir a qual Natureza da Informação e atributo pertence a conta contábil, 
com seleção entre: Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e de Controle; 
25) Manutenção de um cadastro de favorecidos, empresas (CNPJ), pessoas físicas (CPF) 
e servidores (matrícula); 
26) Permitir que os dados orçamentários e de tesouraria sejam processados em datas 
diferentes, podendo ser parametrizados; 
27) Permitir que os lançamentos da despesa (alteração orçamentária, pre-empenho, 
empenho, liquidação e pagamento) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a 
unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes; 
28) Permitir a verificação das datas dos lançamentos para informar ou bloquear quando a 
mesma for anterior a ultima lançada, controladas individualmente por unidade gestora; 
29) Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de 
dados tais como: CPF, CNPJ; 
30) Possuir tela para cadastro único da despesa, com possibilidade de visualizar todos os 
empenhos processados, não processados e quitados; 
31) Permitir o controle de pre-empenho, possibilitando a anulação dos saldos não 
utilizados; 
32) Permitir integração do Módulo  de pre-empenho com o Módulo  de empenho, 
transferindo para o empenho todas as informações previamente cadastradas na reserva 
de dotação; 
33) Usar o empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a nota de 
lançamento ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de 
receitas e despesas e a ordem de pagamento para a efetivação de pagamentos; 
34) Permitir que os empenhos globais, ordinários e estimativos possam ser anulados 
parcial ou totalmente; 
35) Permitir a apropriação de custos na emissão do empenho, podendo utilizar quantos 
centros de custos sejam necessários para cada empenho; 
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36) Possuir ferramenta em que possam ser visualizados os empenhos com saldo a 
liquidar para que seja gerada automaticamente a anulação dos empenhos selecionados 
pelo usuário; 
37) Possibilitar, no cadastro do empenho, a inclusão, quando cabível, de informações 
relativas ao processo licitatório, contratos e convênios e seus respectivos lançamentos de 
controle; 
38) Controlar os saldos dos empenhos que já estão anexados a documentos (cheque e 
ordem bancaria), assim como o pagamento do mesmo; 
39) Possibilitar a anulação total ou parcial dos empenhos; 
40) Permitir personalizar se deseja trabalhar com o numero do processo igual ao numero 
do empenho; 
41) Permitir utilizar itens no cadastro de empenho; 
42) Permitir informar conta bancaria no empenho; 
43) Permitir avisar ao credor do empenhamento; 
44) Permitir utilizar complementação de empenho, podendo ser automática na liquidação; 
45) Permitir informar dados referentes ao MANAD. 
46) Permitir anular o cadastro do pre-empenho ao anular o empenho; 
47) Permitir visualizar informações de OBM no cadastro de empenho; 
48) Permitir trazer o ultimo historio de empenho do credor para novos empenhos; 
49) Permitir o cadastro do "Em Liquidação" para reconhecimento de obrigação exigível no 
momento do fato gerador; 
50) Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, sendo estes orçamentários ou de 
restos a pagar, bem como a anulação destas; 
51) Permitir o controle do processo de liquidação da despesa orçamentária, fornecendo 
relatórios das liquidações e não permitindo pagamento de despesa não liquidada; 
52) Controlar os saldos das liquidações que já estão anexadas a documentos (cheque e 
ordem bancaria), assim como o pagamento da mesma liquidação; 
53) Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação do empenho; 
54) Permitir a contabilização de retenções na emissão da liquidação do empenho; 
55) Permitir anexar documentos digitalizados (notas fiscais, recibos, contratos etc.) na 
gravação do processo de liquidação de empenhos; 
56) Permitir o pagamento automático apos a liquidação; 
57) Permitir informar conta bancaria no cadastro de liquidação; 
58) Permitir utilizar centro de custos na liquidação; 
59) Permitir abertura de créditos especial e adicionais exigindo informação da legislação 
de autorização; 
60) Permitir controle de alterações orçamentárias e os dados referentes a autorização de 
geração destas (Lei, Decreto, Portaria e Atos) como os valores por recurso empregados 
e o tipo de alteração (suplementação, anulação e remanejamento); 
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61) Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos de execução orçamentária e 
financeira para órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundação, 
bem como empresa estatal dependente; 
62) Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com 
saldo insuficiente por unidade gestora; 
63) Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite da autorização legal 
para abertura de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei de 
Orçamento ou na LDO; 
64) Permitir suplementação automática no cadastro de pre-empenho, empenho e 
complementações; 
65)Gerenciar os contratos, licitações e convênios firmados com a entidade; 
66) Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser 
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou 
cancelados; 
67) Inscrição de restos a pagar processado e não processado; 
68) Possibilitar o controle de restos a pagar em contas separadas por exercício para fins 
de cancelamento, quando for o caso; 
69) Permitir retornar o saldo ao cancelar o restos a pagar; 
70) Permitir o controle de empenhos de restos a pagar; 
71) Possibilitar a consulta ao sistema sem alterar o cadastro original; 
72) Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do 
anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos; 
73) Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no 
encerramento do exercício, observando o parágrafo único do Artigo 8o da Lei 
Complementar no 101/2000 (LRF); 
74) Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a 
apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos 
nos meses já encerrados; 
75) Tratar separadamente o movimento mensal das contas e, também, o movimento de 
apuração do resultado do exercício, alem do movimento de apropriação deste resultado 
ao patrimônio municipal; 
76) Disponibilizar consultas a movimentação e saldo de contas de qualquer período do 
exercício e do exercício anterior, inclusive aos movimentos de apuração e apropriação do 
resultado; 
77) Permitir que os lançamentos do financeiro sejam controlados por unidade gestora, 
sendo que a unidade gestora consolidadora poderá consultar estes lançamentos; 
78) Demonstrar sinteticamente as movimentações de lançamentos de despesas e 
receitas nos cadastros; 
79) Possuir ferramenta em que possam ser renumerados, de forma automática e 
organizada, os empenhos, liquidações e movimentações contábeis, seguindo a ordem 
cronológica. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

45 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

80) Permitir em todas as anulações informar complemento dos históricos referente a 
transação efetuada; 
81) Disponibilizar verificação de inconsistência na contabilização podendo ser mensal, 
bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual, com destaque para as contas 
com saldo invertido; 
82) Permitir a consulta de todos os lançamentos contábeis originados pela emissão e 
movimentação de determinada despesa, através da numeração do empenho; 
83) Possuir tela para consulta da despesa tendo como opções: ano, tipo de despesa, data 
de totalização e visualização de documentos fiscais; 
84) Permitir filtraras informações da despesa por código, nome ou documento do credor; 
85) Possibilitar imprimir todas as notas de empenhos, liquidações, pagamentos ou de 
todos os processos da despesa; 
 
Módulo II – Sistema de Tesouraria 
 
1) Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; 
2) Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; 
3) Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática 
dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 
4) Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as 
receitas arrecadadas; 
5) Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam 
controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas 
poderá consultar estes lançamentos; 
6) Propiciar baixa de tributos, divida ativa e demais arrecadações municipais por lote 
(arquivo bancário) ou individualmente; 
7) Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; 
8) Permitir o vinculo do convenio na arrecadação de receita 
9) Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); 
10) Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o 
empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do 
fornecedor; 
11) Possuir tabela para calculo automático do desconto de IRRF e INSS; 
12) Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de 
pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 
13) Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem 
bancaria, ou pelo pagamento direto; 
14) Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na 
receita quando assim necessitar; 
15) Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, 
em contrapartida com varias contas pagadoras; 
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16) Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra 
orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa 
ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos 
automaticamente; 
17) Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; 
18) Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; 
19) Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses 
financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; 
20) Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos a câmara e aos fundos municipais; 
21) Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; 
22) Manutenção de cadastro de bancos e as agencias bancarias; 
23) Manutenção do cadastro de contas bancarias; 
24) Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de 
debito/credito e transferências bancarias. Controlar os saldos bancários, controlar todos 
os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os 
relatórios necessários; 
25) Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; 
26) Possibilitar a geração de oficio de envio da movimentação cadastrada nas previsões 
de pagamento ao banco; 
27) Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; 
28) Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancarias, emitindo relatório de 
conciliação bancaria, permitindo configuração do formulário de acordo com as 
necessidades da entidade; 
29) Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta 
contábil; 
30) Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum 
pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer 
relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; 
31) Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os 
pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do 
movimento de ordem bancaria gerado, controlando o numero de remessa destes arquivos 
por unidade gestora; 
32) Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancarias; 
33) Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de 
entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; 
34) O sistema devera dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as 
movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as 
operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Copia de Cheques, Livros, 
Demonstrações e o Boletim de Caixa; 
35) Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, 
controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de 
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Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os 
lançamentos; 
36) Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancaria; 
37) Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do 
pagamento quando tipo de debito for cheque; 
38) Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de 
transferência bancaria quando o tipo de debito for cheque; 
39) Permitir parametrizar para anulação automática da liquidação apos anulação do 
pagamento; 
 
Módulo I – Plano Plurianual (PPA) 
 
1) Estar totalmente adaptado as novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, 
Decreto no 2829/98 e das Portarias Interministeriais no 42/99, no163/01 e no 219/04; 
2) Permitir elaborar o Plano Plurianual - PPA, objetivando planejar as ações 
governamentais de longo prazo com duração continuada, conforme dispõe o Artigo no 
165 CF e LOM; 
3) Possibilitar o cadastramento das restrições relativas a avaliação dos programas; 
4) Possibilitar o cadastramento de fundamentos legais, tais como: Portarias, Decretos, 
Leis etc; 
5) Possibilitar configuração das permissões de acesso para que determinados usuários 
tenham permissões para acessar os cadastros para consultas, mas sem poder efetuar 
alterações; 
6) Permitir o cadastramento das unidades de medida a serem utilizadas nas ações; 
7) Permitir o cadastramento de regiões e indicadores a serem utilizadas nos programas; 
8) Permitir a descrição das ações, como também a definição do produto, situação, base 
legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para cada período; 
9) Permitir a informação da fonte indicadora e do índice existente antes do plano, assim 
como do índice pretendidos ao final do plano para cada programa; 
10) Permitir o levantamento dos programas com seus indicadores e índices, incluindo os 
valores gastos por fonte de financiamento; 
11) Permitir a informação das metas físicas e financeiras no PPA com a indicação da 
fonte de recursos; 
12) Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas 
de governo e suas respectivas ações; 
13) Permitir efetuar a avaliação periódica dos programas; 
14) Controlar o planejamento do quadriênio; 
15) Permitir cadastro das despesas e Receitas do PPA; 
16) Permite que o PPA seja elaborado com opções de utilização do elemento de despesa 
e vinculação de fonte de recurso no cadastro das despesas e receitas planejadas; 
17) Permitir cadastro da despesa para cada exercício do quadriênio; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

48 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

18) Possibilitar o registro da receita e previsão para os dois ou mais exercícios seguintes; 
19) Permitir controle de alteração dos dados do plurianual para que, depois de aprovado, 
os dados não possam ser alterados; 
20) Permitir que o PPA seja atualizado conforme a Lei do legislativo municipal mantendo, 
porém, os valores originais; 
21) Permite a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA; 
22) Possibilitar que seja feito o equilíbrio orçamentário, permitindo que o usuário faca o 
acompanhamento dos valores executados e previstos; 
23) Possibilitar a existência de mais de uma entidade na mesma base de dados, com 
planos distintos, permitindo a emissão dos anexos e relatórios de forma consolidada ou 
não; 
24) Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem os programas de governo; 
25) Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem as ações governamentais; 
26) Emitir relatórios que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações; 
27) Permitir a geração de planilha de identificação das despesas; 
28) Possibilitar geração de relatórios de acompanhamento e comparação da execução 
financeira e orçamentária; 
29) Possuir relatório contendo informações das revisões do PPA com informações dos 
valores originais; 
30) Possuir relatórios de todos os dados cadastrais; 
31) Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento da execução da despesa e 
receita inserida para cada exercício do quadriênio; 
32) Emitir todos os anexos e planilhas que compõem o Plano Plurianual Municipal, 
inclusive o projeto de Lei e Lei, consolidando a administração direta e indireta para envio 
ao Legislativo; 
33) Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações 
e indicadores; 
34) Possuir relatório comparativo PPA X LDO X LOA 
35) Permitir efetuar configuração de assinaturas para emissão de relatórios; 
 
Módulo II – Lei De Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
 
1) Possibilitar os cadastramentos do Projeto da Lei e da Lei; 
2) Possibilitar a preparação da memória de calculo da receita e da despesa por unidade 
gestora ou consolidado, projetando para os três exercícios seguintes , a contar do 
exercício atual, baseando-se na previsão e realização dos três exercícios anteriores. 
3) Permitir o planejamento estratégico estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as 
metas da administração publica, ano a ano, que devera constar na Lei de Diretrizes 
Orçamentária Anual (LDO); 
4) Permitir a seleção dos programas e ações incluídos no PPA, aqueles que terão 
prioridade na execução do orçamento subsequenciando que o mesmo também esta 
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totalmente adaptado as novas situações do Artigo no 165 da Constituição Federal, 
Decreto no 2829/98; 
5) Permitir que seja informada a renuncia da receita e as suas formas de Controle;  
6) Permitir o planejamento das Transferências Financeiras; 
7) Permitir o lançamento dos Riscos Fiscais e suas providencias, possibilitando inserir 
automaticamente valores conforme exercícios anteriores; 
8) Permitir o lançamentos das Metas Fiscais dos três exercícios anteriores e dos dois 
próximos exercícios, a contar do exercício atual. 
9) Permitir o lançamento da evolução do patrimônio liquido; 
10) Permitir o cadastro das informações sobre a Origem e Aplicação dos recursos obtidos 
com a Alienação de Ativos 
11) Permitir cadastrar as Receitas e Despesas previdenciárias do RPPS, possibilitando a 
inserção automática de informações de Exercícios Anteriores; 
12) Permitir o lançamento das projeções autarial do RPPS; 
13) Permitir o Planejamento da Estimativa e Compensação da Renuncia da Receita; 
14) Permitir o cadastro do planejamento das margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado; 
15) Permitir o cadastro do montante da Divida Publica e Resultado Nominal. 
16) Possibilitar a impressão da Lei e do Projeto de Lei da LDO 
17) Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providencias. 
18) Demonstrativo I - Metas Anuais; 
19) Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais Exercício Anterior; 
20) Demonstrativo III - Metas Fiscais atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 
Exercícios Anteriores 
21) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Liquido 
22) Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos 
23) Demonstrativo VI - Receita e Despesa Previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores 
24) Demonstrativo VI/A - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores 
25) Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita 
26) Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas 
27) Demonstrativo X - Total das Receitas e Memória de Calculo 
28) Demonstrativo XI - Total das Despesas e Memória de Calculo 
29) Demonstrativo XII - Receita Primaria e Memória de Calculo 
30) Demonstrativo XIII - Resultado Primário e Memória de Calculo 
31) Demonstrativo de Metas e Prioridades 
32) Demonstrativo de Eixos de Desenvolvimento e Objetivos do Milênio 
33) Resultado Nominal 
34)Montante da Divida 
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Módulo III – Controle Orçamentário (LOA) 
 
1) Atender as exigências da Lei no 4.320/64 e da Lei no 101/01 (responsabilidade fiscal); 
2) Permitir o cadastro de Lei Orçamentária; 
3) Permitir cadastrar o orçamento da receita, definido se será fiscal, social ou de 
investimento, com parametrização rateio de fonte de recursos; 
4) Permitir utilizar o orçamento da receita por fonte; 
5) Permitir importar as fichas da receita cadastradas no PPA; 
6) Permitir importar as fichas da receita cadastradas na LDO; 
7) Permitir a transferência de receitas orçamentárias entre Unidades Gestoras; 
8) Permitir transferir uma receita orçamentária para receita não prevista; 
9) Permitir o cadastro de receita não prevista; 
10) Permitir configurar, gerar e controlar as metas de arrecadação das receitas; 
11) Permitir o cadastro das atividades e funcionais programáticas; 
12) Permitir que o cadastro da proposta orçamentária da despesa possa ser feita 
utilizando o controle por órgão e unidade orçamentária; 
13) Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por 
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundação, inclusive 
empresa estatal dependente; 
14) Permitir a gerencia e a atualização da tabela de classificação econômica da receita e 
despesa, da tabela de componentes da classificação funcional programática e da tabela 
de fontes de recursos especificadas nos anexos da Lei no 4320/64 e suas atualizações; 
15) Permitir transferir o orçamento de uma unidade orçamentária para uma unidade 
gestora; 
16) Permitir a transferência do PPA/orçamento da despesa entre unidades orçamentárias; 
17) Permitir vinculação do orçamento da despesa ao PPA despesa; 
18) Permitir inclusão de informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da 
administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do Município, 
observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar no 101/2000 (LRF); 
19) Permitir definir o nível de aprovação da despesa se por categoria econômica, grupo, 
modalidade ou elemento da despesa, 
20) Integrar-se totalmente as rotinas da execução orçamentária possibilitando o 
acompanhamento da evolução da execução do orçamento; 
21) Permitir definir se o orçamento da despesa será a nível de elemento ou subelemento 
ou elemento/subelemento, 
22) Permitir definir o nível de impressão do orçamento da despesa, 
23) Permitir configurar, gerar e controlar o cronograma mensal de desembolso; 
24) Cadastrar e controlar as dotações constantes do orçamento do Município e das 
decorrentes de créditos adicionais, especiais e extraordinários; 
25) Permitir que a elaboração da proposta orçamentária da despesa seja individualizada 
por unidade gestora como também consolidada; 
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26) Permitir a gerencia e a atualização da tabela de classificação da receita, da tabela de 
componentes da classificação funcional programática, da tabela de natureza da despesa, 
da tabela de unidade orçamentária e da tabela de vinculo; 
27) Permitir consolidação da proposta orçamentária fiscal e da seguridade social; 
28) O sistema devera permitir o planejamento de proposta da receita e da despesa 
orçamentária, alem das transferências financeiras para a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual; 
29) Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotação; 
30) Permitir registros das estimativas de receita e de despesa do Município para os 
diversos meses do ano; 
31) Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei 
Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; 
32) Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta 
e indireta) conforme exigido pela Lei no 4320/64, Constituição Federal e pela Lei 
Complementar no 101/2000 (LRF); 
33) Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundação, bem como empresa estatal dependente, 
exigidos pela Lei no 4320/64, pela Lei Complementar no 101/2000 (LRF) e legislação 
municipal; 
34) Sumario geral da receita por fontes e da despesa por funções de Governo; 
35) Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categoria Econômica 
(adequada ao disposto na Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP no 163); 
36) Anexo II - Resumo Geral da Receita 
37) Anexo II - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica 
38) Anexo VI - Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo 
39) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por Categoria 
Econômica 
40) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por Projeto/Atividade  
41) Anexo VIII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas Conforme Vinculo 
com os Recursos 
42) Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função 
43) Relatório Analítico da Receita por fontes; 
44) Relatório da Receita Fiscal e da Seguridade Social; 
45) Relatório Analítico da Despesa Detalhado por Fontes de Recurso; 
46) Relatório da Despesa por Atividade/Projeto/Operação Especial 
47) Relatório da Despesa Conforme Vinculo com os Recursos 
48) Relatório Comparativo por Fonte de Recurso da Receita e Despesa 
49) Relatório da Despesa Fiscal e da Seguridade Social 
50) Relatório de Metas Bimestral de Arrecadação 
51) Relatório de Metas Bimestral da Despesa 
52) Relatório de Cronograma de Desembolso da Receita 
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53) Relatório de Cronograma de Desembolso da Despesa 
54) Relatório de Cronograma de Desembolso por Órgão, Unidade Orçamentária, ; 
55) Tabela Explicativa da Evolução Receita e da Despesa; 
56) Relatório de Compatibilização do Orçamento / Metas Fiscais 
57) Demonstrativo da Despesa por Modalidade de Aplicação 
58) Totais da Receita e Despesa Por Código de Aplicação (Vinculo de Recursos) 
59) Anexo I - Demonstrativo das Metas Anuais; 
60) Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB Com Pessoal - 60% pelo Orçado; 
61) DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO PASEP - 1.00% pelo Orçado; 
62) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL pelo Orçado; 
63) DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA pelo Orçado; 
64) Gráfico comparativo da Despesa Fixada com a Realizada; 
65) Gráfico comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada; 
66) Gráfico Comparativo da Despesa Realizada com a Receita Arrecadada 
67) Gráfico do Orçamento da Despesa por Categoria Econômica ou Função com Valor 
Orçado e Percentual; 
68) Gráfico do Orçamento da Receita por Categoria Econômica ou Fonte de Recurso com 
Valor Orçado e Percentual; 
69) Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para 
limitação de empenho conforme o Artigo 9o da Lei no 101/00 - LRF, de 4 de maio de 
2000, quando necessário; 
70) Controle do orçamento inicial (QDD - Quadro de Detalhamento de Despesas) e suas 
alterações durante o exercício (cancelamentos, suplementações, bloqueios, 
indisponibilidade etc.). 
 
Módulo VI – Relatórios Gerenciais 
 
1) Possuir cadastro dos anexos da LRF/STN, permitindo parametrização, quando 
necessário, das configurações e periodicidade; 
2) Possuir cadastro de complementação de informações, para quando necessário, inserir 
dados que não são inseridos automaticamente; 
3) Permitir o cadastro dos dados da projeção atuarial, podendo importar as informações 
cadastradas na LDO; 
4) Gerar relatórios ou arquivos em meios eletrônicos solicitados na lei complementar n° 
101/2000 (LRF) Com Vistas A Atender Aos Artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária), Artigos 54 E 55 (Relatório da Gestão Fiscal) e Artigo 72 
(Despesas com Pessoal); 
5) Anexo 1 - Balanço Orçamentário; 
6) Anexo 2 - Demonstrativo da Execução Das Despesas Por Função/Subfunção; 
7) Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida; 
8) Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio 
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dos Servidores Públicos; 
9) Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal; 
10) Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário - Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 
11) Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 
12) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas E Despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - MDE 
13) Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Credito e Despesas de 
Capital 
14) Anexo 10 - Demonstrativo Da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos 
15) Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 
Recursos 
16) Anexo 12 - Demonstrativo da Receita de Impostos Liquida e das Despesas Próprias 
com Ações e Serviços Públicos de Saúde 
17) Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público - Privadas 
18) Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária 
19) Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
20) Anexo 2 - Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida 
21) Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias E Contra garantias de Valores 
22) Anexo 4 - Demonstrativo das Operações De Credito 
23) Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 
24) Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 
25) Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB com Pessoal - 60% 
26) Demonstrativo de Aplicação no PASEP - 1.00% 
27) Demonstrativo da Aplicação do Gasto De Pessoal do Legislativo - 70% 
28) Demonstrativo de Repasse para Câmara Conforme Art. 29A da Constituição Federal 
29) Permitir configurar e imprimir os Relatórios do Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Publico Brasileiro – SICONFI (DCA - Anexo I - AB - Balanço Patrimonial, 
DCA - Anexo I - C - Balancete da Receita Orçamentária, DCA - Anexo I - D - Balancete 
da Despesa Orçamentária, DCA - Anexo I - E - Balancete da Despesa por Subfunção, 
DCA - Anexo I - F - Execução dos Restos a Pagar, DCA - Anexo I - G - Execução da 
Despesa por Subfunção, DCA - Anexo I - HI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais 
e Resultado Patrimonial); 
30) Gráfico Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada 
31) Gráfico Comparativo da Receita Prevista com da Arrecadada 
32) Gráfico Comparativo da Despesa Realizada com a Receita Arrecadada Gráfico do 
Orçamento a Despesa 
33) Gráfico ao Orçamento da Receita 
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34) Notas da Despesa: Bloqueio de Dotação, Desbloqueio de Dotação, Pre-Empenho, 
Anulação de Pre-Empenho, Complementação de Pre-Empenho, Empenho, Anulação de 
Empenho, Complementação De Empenho, em Liquidação, Anulação de em Liquidação, 
Liquidação, Anulação de Liquidação, Estorno De Liquidação, Ordem de 
Pagamento, Pagamento, Anulação de Pagamento, Recibo de Pagamento, Cancelamento 
de Restos a Pagar, Subempenho, Movimento Financeiro, Adiantamentos e Subvenções, 
Processo Completo; 
35) Notas da Receita: Nota de Resumo de Conhecimento, Nota de Conhecimento, Nota 
de Arrecadação, Nota de Anulação de Arrecadação, Minuta de Arrecadação, Boletim de 
Arrecadação; 
36) Nota de Lançamento de Movimentação Contábil; 
37) Balancetes Contábil Analítico Simplificado; 
38) Balancetes Contábil Analítico Completo; 
39) Balancete Contábil Analítico com Separação De Colunas; 
40) Balancete Financeiro; 
41) Balancete Financeiro com Resumo do Movimento Financeiro; 
42) Balancete Analítico da Despesa; 
43) Balancete da Despesa por Elemento De Despesa; 
44) Balancete da Despesa Extra Orçamentária; 
45) Balancete da Despesa Resumido Por Fonte De Recurso; 
46) Balancete Demonstrativo da Despesa; 
47) Balancete Demonstrativo da Despesa Por Percentual; 
48) Balancete Demonstrativo da Despesa Por Fonte De Recurso E Elemento; 
49) Balancete de Despesa por Categoria Econômica; 
50) Balancete Analítico Da Receita Orçamentária; 
51) Balancete da Receita Extra Orçamentária; 
52) Balancete da Receita Resumido por Fonte De Recurso; 
53) Balancete Demonstrativo da Receita; 
54) Balancete Das Receitas de Transferências; 
55) Demonstrativo da Divida; 
56) Demonstrativo do Superávit Financeiro; 
57) Demonstrativo das Transferências Entre UGs'; 
58) Orçamento - Sumario Geral 
59) Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categoria Econômica 
60) Anexo II - Resumo Geral da Receita 
61) Anexo II - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica 
62) Anexo VI - Demonstrativo do Programa de Trabalho De Governo 
63) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por Categoria 
Econômica 
64) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por Projeto/Atividade 
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65) Anexo VIII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas Conforme Vinculo 
com os Recursos 
66) Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função 
67) Analítico da Receita 
68) Receita Fiscal e da Seguridade Social 
69) Analítico da Despesa 
70) Despesa por Atividade/Projeto/Operação Especial 
71) Despesa Conforme Vinculo com os Recursos 
72) Comparativo de Fonte de Recurso 
73) Despesa Fiscal e da Seguridade Social 
74) Metas Bimestral de Arrecadação 
75) Metas Bimestral da Despesa 
76) Cronograma de desembolso Da Receita 
77) Cronograma de Desembolso Da Despesa 
78) Tabela Explicativa da Evolução 
79) Compatibilização do Orçamento / Metas Fiscais 
80) Demonstrativo da Despesa Por Modalidade de Aplicação 
81) Totais Por Código De Aplicação 
82) Lei 
83) Projeto De Lei 
84) Demonstrativo I - Metas Anuais 
85) Demonstrativo da Aplicação da Receita do Fundeb com Pessoal - 60% 
86) Demonstrativo de Aplicação no PASEP - 1.00% 
87) Demonstrativo da Despesa Com Pessoal 
88) Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 
89) Fechamento Automático do Balanço seja ele mensal ou anual; 
90) Possibilidade de Informação de dados manuais provenientes de sistemas como: 
Patrimônio, Almoxarifado, Arrecadação e Demais que não estejam integrados e necessita 
da mesma; 
91) Relatório de Sumario Geral; 
92) Anexo I - Demonstrativo da Receita E Despesa Segundo As Categorias Econômicas; 
93) Anexo II - Resumo Geral da Receita; 
94) Anexo II - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica; 
95) Anexo VI - Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo 
96) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por Categoria 
Econômica 
97) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por Projeto/Atividade 
98) Anexo VIII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas Conforme Vinculo 
com os Recursos; 
99) Anexo IX - Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função; 
100) Anexo X - Comparativo da Receita Orçada Com A Arrecadada; 
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101) Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada Com A Realizada; 
102) Anexo XII - Balanço Orçamentário; 
103) Anexo XII - Balanço Orçamentário - Anexo I - Demonstrativo de Execução dos 
Restos a Pagar Não Processados 
104) Anexo XII - Balanço Orçamentário - Anexo II - Demonstrativo de Execução dos 
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados 
105) Anexo XIII - Balanço Financeiro; 
106) Anexo XIV - Balanço Patrimonial; 
107) Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Disponibilidade; 
108) Anexo XV - Balanço Patrimoniais; 
109) Anexo XVI - Demonstrativo da Divida Fundada; 
110) Anexo XVII - Demonstrativo da Divida Flutuante; 
111) Anexo XVII - Demonstrativo dos Créditos A Receber; 
112) Anexo XVIII - Inventario das Contas do Ativo Permanente 
113) Demonstração dos Fluxos De Caixas; 
114) Demonstração das Mutações no Patrimônio Liquido 
115) Relação Analítica dos Elementos que compõem o Ativo Circulante 
116) Relação Analítica dos Elementos que compõem os Passivos Circulante e não 
Circulante; 
117) Complementação de Balanço - Comparativo Por Fonte De Recurso 
118) Balancete da Despesa Por Função 
119) Balancete da Despesa Por Função e Subfunção 
120) Balancete da Despesa Por Órgão / Elemento de Despesa 
121) Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras 
122) Balancete de Verificação 
123) Cancelamento de Resto a Pagar - Geral 
124) Fluxo de Caixa Contábil 
125) Lista de Decretos 
126) Balancete Extra Orçamentário 
127) Balancete Receita 
128) Conciliação Bancária 
129) Balancete da Despesa Orçamentária 
130) Demonstrativo da Divida Ativa Tributaria e não Tributaria 
131) Demonstrativo dos Bens Moveis e Imóveis 
132) Demonstrativo da Execução Orçamentária 
133) Razoes Por: Despesa Orçada por Dotação, Despesa Orçada Por Fonte de Recurso, 
Lei Orçamentária, Reserva de Dotação, Empenho, em Liquidação, Liquidação, Conta 
Contábil, Pagamento, Conta Bancaria, Fornecedor, Fornecedor/Licitação, Fornecedor 
Completo, Contrato, Contrato Completo, Receita Prevista, Receita Prevista por Fonte de 
Recurso, Convênio; 
134) Diário Geral da Contabilidade 
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135) Relatório de Extrato Bancário; 
136) Relatório da Relação Bancaria; 
137) Relatórios de Repasse; 
138) Relatório de Transferência Bancaria; 
139) Relatório de Aplicação Financeira; 
140) Relatório de Resgate Financeiro; 
141) Relatório de Aplicação/Resgate; 
142) Relatório de Previsão De Pagamento; 
143) Relatório Demonstrativo de Convênio; 
144) Relatório de Transferência Decendial; 
145) Relatório de Fluxo de Caixa; 
146) Relatório de Fluxo de Caixa Bancário; 
147) Boletim de Caixa; 
148) Boletim de Caixa/Cheque Carteira; 
149) Conciliação Bancaria com Conta Aplicação; 
150) Conciliação Bancaria Conta por Conta; 
151) Termo de Verificação De Disponibilidade Financeira; 
152) Termo De Pendência Bancaria; 
153) Livro Caixa; 
154) Cheque Em Transito; 
155) Demonstrativo das Aplicações: 
156) Restos A Pagar Processados 
157) Restos A Pagar Não Processados 
158) Restos A Pagar Processado por Função e Subfunção 
159) Restos A Pagar Não Processado por Função e Subfunção 
160) Cancelamento de Restos A Pagar 
161) Relatório de Decretos; 
162) Relatório de Saldo das Dotações; 
163) Balancete da Despesa Função e Subfunção 
164) Balancete da Despesa Unidade Gestora e Elemento de Despesa 
165) Balancete da Despesa Unidade Gestora, Fonte de Recurso, Função e Subfunção 
166) Balancete da Despesa Fonte De Recurso e Elemento de Despesa Geral 
167) Situação Orçamentária Despesa por Fonte de Recurso, Programa e Natureza de 
Despesa 
168) Balancete da Despesa Situação Orçamentária da Despesa por Órgão 
169) Balancete da Despesa Unidade Gestora, Órgão e Projeto Atividade 
170) Balancete da Despesa Unidade Gestora, Fonte de Recurso e Função 
171) Equilíbrio Orçamentário 
172) Demonstrativo Da Receita 
173) Demonstrativo Da Despesa 
174) Relação de Bens Incorporados e Não Incorporados 
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175) Comparativo dos Saldos Bancários X Restos A Pagar 
176) Razão Contábil Por Fonte de Recursos 
177) Cronograma De Desembolso para Limitações de Empenho 
178) Diárias 
179) Apuração De Receita e Despesa Mensal 
180) Demonstrativo de Calculo do Excesso de Arrecadação 
181) Diário Geral da Contabilidade Sintético 
182) Percentual de Participação - Receita e Despesa 
183) Demonstrativo de Acompanhamento das Metas de Arrecadação 
184) Restos A Pagar Processado 
185) Restos A Pagar Não Processado 
186) Conferência Contrato 
187) Demonstrativo de Sentenças Judiciais 
188) Livro Diário 
189) Livro Razão 
190) Despesa Classificada 
191) Receita Classificada 
192) Livro Caixa 
193) Ficha da Despesa 
194) Livro Tesouraria 
195) Livro Conta Corrente Bancária 
196) Comprovante de Retenção 
197) Relação de Retenção 
198) Relatório de Plano De Contas 
 
Módulo VII - Integrações, Geração De Arquivos Magnéticos - Consolidação E 
Prestações de Contas e Ferramentas 
 
1) Possuir rotina de geração dos arquivos para prestação de contas junto ao TCE-ES 
(Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – CIDADES), com a possibilidade de 
verificação de inconsistências; 
2) Possuir rotina para exportação e importação dos arquivos de consolidação das 
Unidades Gestoras consolidadoras, desde que não estejam no mesmo banco da Unidade 
Gestora Principal, das rotina contábeis, patrimoniais, orçamentárias e de controle para a 
realização  da consolidação na Prefeitura; 
3) Permitir lançar os dados de consolidação das Unidades Gestoras consolidadoras na 
prefeitura, através de relatório Balancetes das informações contábeis, patrimoniais, 
orçamentárias e de controle; 
4) Permitir exportar e importar os dados do Orçamento, sendo que a Prefeitura somente 
exporta para as demais UGs; 
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5) Permitir configurar e gerar os arquivos, XP_16_Consorc, EXP_17_Receita, 
EXP_18_Despesa e EXP_19_Receita do SIOPS; 
6) Possibilidade de trabalhar com mais de uma base de dados, com planos distintos, 
sendo que cada unidade gestora tem acesso as suas respectivas informações permitindo 
somente a emissão dos anexos do orçamento e relatórios de forma consolidada ou não, 
para a unidade gestora consolidante; 
7) Permitir configurar e gerar os arquivos da DIRF; 
8) Possuir rotina de geração do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD para 
prestação de contas a Secretaria da Receita Previdenciária - SRP; 
9) Possuir ferramenta de renumeração, de forma automática e organizada, dos principais 
cadastros que envolvam as receitas, despesas e movimentação contábeis e bancarias, 
seguindo a ordem cronológica, respeitando a data de fechamento das prestações de 
contas; 
10) Possuir ferramenta para encerramento do exercicio, de forma automática, e podendo 
realizá-lo quantas vezes forem desejadas; 
11) Possuir rotina para verificação das inconsistências; 
12) Integração com o sistema tributário verificando se o credor possui debito em Divida 
Ativa; 
13) Integração total com o sistema de Folha de Pagamento, empenhando, liquidando e 
gerando as ordens de pagamento orçamentária e extra orçamentária e baixa de 
pagamento de todas as ordens; 
14) Possuir rotina para Preparação do Orçamento, podendo escolher: o ano base ou 
repetir o ano imediatamente anterior; tabelas a serem preparadas; reajuste por valor 
fixado ou percentual; e tipo de preparação estimativa da receita e da despesa; 
15) Integração com o sistema de Compras e Licitação, importando as: autorizações de 
empenho (AE), autorização de complementação e de anulação de empenho, autorização 
de Em Liquidação, autorização de liquidação (AF) e anulação, anulação de saldo de 
empenho, e cancelamento de RPs de Autorizações em aberto. 
16) Integração do sistema de contabilidade com o sistema de compras, empenhando e 
liquidando as Afs e Aes automaticamente; 
17) Integração total com o sistema de Compras e Licitação efetuando automaticamente as 
entradas de almoxarifado e/ou patrimônio na fase: Em liquidação ou Liquidação; 
18) Integração total com o sistema de Compras e Licitação, importando automaticamente 
todas as licitações cadastradas do sistema de licitações homologas, revogadas e 
dispensas e inexigibilidade, contratos concedidos e recebidos e seus aditivos e convênios 
concedidos e recebidos e seus aditivos. 
 
15. Do Prazo de Início e da Duração Do Contrato 
 
15.1 A execução dos serviços ajustado terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado mediante acordo entre as partes, devidamente justificado e por interesse da 
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Administração, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, IV da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
16. Das Responsabilidades Das Partes 
 
16.1 DA CONTRATADA 
 
a) Cumprir o cronograma de instalação, implantação e treinamento do sistema 
informatizado de gestão publica, conforme as etapas relacionadas no objeto especificado, 
no prazo estabelecido de acordo com o cronograma apresentado no processo licitatório. 
b) Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da contratante. 
c) Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos aplicativos 
ora contratados, de dados históricos e cadastrais informatizados da Contratante, ate a 
implantação do sistema informatizado de gestão pública disponibilizados pela contratante, 
na forma acordada com esta, em meio eletrônico. 
d) Solicitar junto a contratante, por escrito, a prorrogação do prazo determinado para cada 
etapa prevista, caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis a contratante. 
e) Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e instaladas, 
desempenhem todas as funções e especificações previstas na proposta técnica. 
f) Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu sistema 
gerenciador de banco de dados, informações e “softwares” aplicativos básicos. 
g) Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante 
aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e 
adequações as novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 
visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a competitividade do produto no 
mercado. 
h) Tornar disponível a CONTRATANTE, "releases" atualizadas da versão do produto 
sempre que ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que 
não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento 
de novas funções ou novos relatórios. 
i) Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou servidores da 
contratante, em local a ser definidos pela mesma. 
j) Atender as solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de problemas da 
contratante. 
l) A contratada prestara todo e qualquer suporte a contratante, no sentido de solucionar 
pendências relativas a contratação do sistema informatizado de gestão pública, junto aos 
órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou privados, caso isto seja necessário. 
m) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, 
colocando a disposição da Administração, sempre que for solicitado, o encarregado geral, 
facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que esta 
fiscalização importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE; 
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n) Devera manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a 
informações ou características técnicas de aplicações do material da administração da 
Contratante, a qual vier a obter acesso, em razão de sua atuação. 
o) Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela 
Contratante, em razão da execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra 
a divulgação a terceiros, ou a seus prestadores de serviços, que no desenvolvimento de 
suas atividades tenham necessidade de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas 
responsáveis pelo tratamento de tais informações a protegê-las e manter a 
confidencialidade das mesmas. 
p) A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e na sua 
proposta, e em especial: 
I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste Contrato; 
II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sistema e ou módulos do sistema 
informatizado de gestão publica não aceito(s) pelo Contratante, por apresentar defeitos ou 
não atender as especificações exigidas; 
III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 
IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou especifico quanto a utilização do sistema 
informatizado de gestão publica, feitas em dias úteis e no horário comercial; 
V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de técnicos 
comprovadamente especializados, responsabilizando-se pela atuação. 
q) A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação 
financeira, sob pena de rescisão contratual. 
r) A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização ou 
acompanhamento pelo Contratante, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao 
patrimônio do contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução 
do objeto deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos 
ou representantes, ficando obrigada 
a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, não o cumprindo, legitimara o 
desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faca jus. 
s) A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do 
contrato, sem prévia e expressa anuência da contratante. 
t) A contratada arcara com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta 
contratação, inclusive os trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 
u) A contratada devera comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, 
toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 
r) Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela CONTRATANTE, 
treinamento adequado e necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, 
com carga horária mínima de 8 (oito) horas de duração; 
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s) Se durante o treinamento, for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos 
funcionários ou prepostos da CONTRATANTE para o manuseio e operação dos sistemas, 
tal fato será comunicado a CONTRATANTE que devera providenciar a substituição do 
funcionário/preposto, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva 
comunicação, sendo o novo treinamento executado mediante orçamento prévio a ser 
aprovado pela CONTRATANTE; 
t) Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição pela 
CONTRATANTE de funcionário/preposto já treinado, poderá ser por esse solicitado, 
mediante prévio orçamento e em data a ser estabelecida pela CONTRATADA, de comum 
acordo com a CONTRATANTE; 
u) Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos funcionários ou prepostos da 
CONTRATANTE decorre de inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta 
deverá promover a sua substituição no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), 
reiniciando-se o treinamento com observância da carga horária mínima, sem qualquer 
ônus adicional ao CONTRATANTE. 
 
16.2 DA CONTRATANTE 
 
a) Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados pela 
CONTRATADA, exigindo o fiel cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe 
adotar todas as providências neste sentido; 
b) Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, com vistas a 
aferição da eficiência dos resultados das ações; 
c) Efetuar os pagamentos devidos a contratada, conforme ajustado no presente Contrato; 
d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou 
irregularidades na execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção; 
e) Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato. 
f) A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e 
condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo. 
g) Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem permitir seu uso por 
terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais 
licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado 
copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar 
de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas 
ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o Software objeto do presente contrato. De igual 
forma lhe e vedado modificar as características dos programas, Módulo s de programas 
ou rotinas do Software, ampliá-los, altera- os de qualquer forma, sem a previa, expressa, 
especifica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer 
alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser efetuada, 
só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela 
mesma. 
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h) A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de 
origem idônea que possibilite a instalação\manutenção de forma remota dos Softwares 
objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a 
instalação de novas versões dos Softwares lançadas. 
i) Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para 
evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de 
hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de softwares externos (tais como 
o vírus). A CONTRATADA não se responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas 
no(s) banco(s) de dados do software, sendo este de inteira responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
j) Somente e permitido a CONTRATANTE a reprodução de COPIA DE RESERVA 
(“backup”), para a finalidade e condições estabelecidas na alínea “i” desta Clausula, 
considerando-se qualquer outra copia do sistema objeto deste contrato, alem daquela, 
como cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-á como violação aos 
direitos de propriedade da CONTRATADA, sujeitando a CONTRATANTE, e o 
funcionário/preposto responsável pela copia indevida, as penalidades previstas no 
presente Contrato e legislação em vigor. 
l) Disponibilizar um meio de acesso a rede mundial de computadores "INTERNET" 
(Acesso Discado, Link Discado, via rádio, etc.), ou seja, um computador munido de 
hardwares para o meio de acesso com a internet e softwares de comunicação sugeridos 
pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a 
CONTRATADA devera deter condições técnicas e legais para possíveis alterações nos 
filtros, mantendo, assim, permanente condições de uso, com vistas a dar maior agilidade, 
eficiência e segurança a prestação do serviço (SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/ 
ATUALIZAÇÃO). 
m) A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos “softwares”, bem como das 
ferramentas a ela cedidos, contra o uso ou o acesso indevidos, e se obrigara a utilizá-los 
exclusivamente na vigência contratual e em conformidade com as condições 
estabelecidas pelo outorgante das licenças. 
n) Não utilizar o sistema informatizado de gestão publica em evidencia, em quaisquer 
eventos, promoções ou publicações, sem o conhecimento e autorização previa e por 
escrito da contratada. 
o) Por a disposição da contratada, na forma acordada com esta, em meio eletrônico, os 
dados históricos e cadastrais informatizados do Município Contratante, ate a implantação 
do sistema informatizado de gestão publica, para conversão e aproveitamento pelos  
Módulos aplicativos ora contratados. 
p) Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus funcionários e ou 
servidores ou pessoas as quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os 
materiais e dados do sistema informatizado de gestão publica sejam corretamente 
manuseados, de modo a não violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos 
relativos ao uso, proteção e segurança de todo o sistema. No caso de alguma violação se 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

64 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

consumar contra a sua vontade e sem seu conhecimento prévio, a contratante dará 
conhecimento dos fatos a contratada, alem de empreender as ações necessárias no 
sentido de sustar ou anular a situação de violação. 
q) Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no processo de 
implantação, preferencialmente em tempo integral. 
r) Informar e manter atualizado junto a contratada nome e telefone do gestor do contrato e 
seu substituto. 
s) A CONTRATANTE devera comunicar a CONTRATADA a alteração nas legislações 
federal, estadual e municipal, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, 
informando a data de sua publicação e o inicio de sua vigência. A CONTRATADA de 
posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentara uma estimativa do 
esforço e prazo para a entrega da versão do software adequada a alteração, sempre 
respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A 
CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da CONTRATADA, 
quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas 
técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 
 
 
Pinheiros (ES), 25 de Novembro de 2019. 
 
 
 
FÁBIO GONÇALVES DE SÁ 
Secretário Municipal de Assistência Social 
 
 
 
IVAN DOMINGOS SILVESTRE 
Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO PRESENCIAL N 016/2019 
 
 

1. DA DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S) 

Licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços e fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, englobando 

a cessão do direito de uso de Softwares por prazo determinado, instalação, 

implantação, customização, migração de dados, adequação, suporte técnico, 

atualização tecnológica e assistência técnica permanente dos sistemas instalados, 

em atendimento para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência 

Social e Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 

 

2. DO OBJETIVO 

2.1 - Os materiais relacionados neste Termo de Referencia é necessário pelo fato de 

atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal 

de Saúde da Prefeitura do Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo.  

 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR VALOR TOTAL DA PROPOSTA.  

 

 

Pregão Presencial nº016/2019 

     

Especificação do Serviço Unid. Quant. Valor  
Implantação 

Valor 
Mensal 

Manutenção 
     

LOTE ÚNICO     

     

Fundo Municipal de Saúde     
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- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Total   5.870,00 6.720,00 
     

Fundo Municipal de Assistência Social      

     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Sub Total   5.870,00 6.720,00 
     
TOTAL GERAL   11.740,00 13.440,00 

 
 

5. DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

5.1 – Para a prestação dos serviços proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as 
necessidades e conveniências do CONTRATANTE: 

a) O(s) serviço(s) deverá(ao) ser prestados(s) para a Secretaria requisitante, sendo vedada, 
qualquer despesa para administração. 

b) O CONTRATADO deverá entregar os serviços ao CONTRATANTE, de acordo com a 
solicitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias. 

c) O CONTRATANTE encaminhará seu pedido até o local da empresa, dentro do horário de 
funcionamento deste,  

d) Os serviços serão recusados no caso não esteja no padrão da solicitação do Município de 
Pinheiros; 

e) O(s) serviço(s) recusado(s) deverá(ão) ser substituído(s) no prazo máximo de 01 (um) dia, 
contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo 
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CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de 
reparação; 

5.2 - Não será admitida recusa em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada; 

5.3 - Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar 
alternativas para a prestação dos serviços, nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo 
de 01 (um) dia, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida 
pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 – O CONTRATADO disponibilizará local para atender a Prefeitura Municipal de Pinheiros, 
sendo vedada, qualquer despesa para administração. 

6.2 – O CONTRATADO deverá entregar os serviços ao CONTRATANTE, de acordo com a 
solicitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias. 

6.3 – Os serviços deverão ser de acordo com o padrão solicitado pelo Município de Pinheiros – 
ES.  

6.4 - Para os materiais, a contratada após a prestação dos serviços deverá fornecer uma via do 
comprovante, constando, setor (Secretaria), nome do servidor com assinatura, valor e data; 

6.5 - Não será admitida recusa em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada; 

6.6 - Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar 
alternativas para prestação dos serviços, nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 
01 (um) dia, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo 
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato. 

6.7 - cumprir as exigências contratuais constantes no contrato firmado. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

7.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, 
dentro das normas do Contrato a ser assinado e do Edital do Pregão; 

7.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do Contrato e do Edital, do objeto contratado, podendo rejeitar no todo 
ou em parte os serviços executados; 

7.3 - Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção, se assim não fixar o Edital, incluindo 
seus anexos e Contrato; 

7.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste 
certame; 

7.5 - Fornecer à contratada todos os dados necessários para a prestação dos serviços; 

7.6 - Exercer a fiscalização dos materiais por servidores especialmente designados; 

7.7 - Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada, no prazo máximo de 
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02(dois) dias. 

 

8. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A execução dos serviços será acompanhada por servidor designado pelo setor responsável 
pela fiscalização do contrato, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento 
do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente aos materiais entregues; 

8.2 – As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada 
para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se 
passarem entre a dada da devolução e a da reapresentação; 

8.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados 
para o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços deverão ser solicitadas ao 
superior imediato da Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

9.1 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) servidores designados pela Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES ou por representante 
do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

9.2 - Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela 
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

9.3 - A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao servidor designado do 
setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 - Conforme as penalidades estabelecidas no Edital e Contrato Administrativo. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses. 
11.2 – O presente contrato poderá ser aditivado obedecendo ao percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento) estabelecida por Lei, APÓS MANIFESTAÇÃOFORMAL DA PROCURADORIA 
MUNICIPAL. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da de dotações 

orçamentárias, Elementos de Despesa – 33903900000 do orçamento da Prefeitura Municipal de 
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Pinheiros - ES, do exercício de 2019 e caso necessário para o exercício de 2020. 

 
 
 

Pinheiros (ES), 25 de Novembro de 2019. 
 
 
 
FÁBIO GONÇALVES DE SÁ 
Secretário Municipal de Assistência Social 
 
 
 
IVAN DOMINGOS SILVESTRE 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO 01. 1 
 
 

Pregão Presencial nº016/2019 

     

Especificação do Serviço Unid. Quant. Valor  
Implantação 

Valor 
Mensal 

Manutenção 
     

LOTE ÚNICO     

     

Fundo Municipal de Saúde     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Total   5.870,00 6.720,00 
     

Fundo Municipal de Assistência Social      

     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Sub Total   5.870,00 6.720,00 
     
TOTAL GERAL   11.740,00 13.440,00 
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ANEXO 02 

 
 
 MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Pinheiros (ES),           de                  de           . 
 
 
A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº 016/2019. 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________  vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, Carteira(s) de identidade nº(s) 

_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, 

a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, 

oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar 

todos os atos referentes ao certame. 

 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
 
 
 
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a 
outorga (item 3.2.3). 
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ANEXO 03 

 
 
 MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
Pinheiros (ES),           de                  de           . 
 
 
A 
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão 
Presencial nº 016/2019. 
 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta 

no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas 

no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02. 

 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

DECLARO sob as pena da Lei que a empresa 
________________________, participante do Pregão Presencial nº 016/2019, cujo objeto 
é a Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e 
fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, englobando a cessão do 
direito de uso de Softwares por prazo determinado, instalação, implantação, customização, 
migração de dados, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência 

técnica permanente dos sistemas instalados e da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES, 
não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa 
pública ou de sociedade mista. 
 
 
__________, ___ de _____________de _____. 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do sócio da empresa) 
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ANEXO 05 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

“DECLARAÇÃO” 

 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
At. – PREGOEIRA OFICIAL 
 
Pregão Presencial n.º 016/2019 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob 

as penas da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, e, que não está suspensa de participar em processos de licitação 
ou impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de PINHEIROS, e que se compromete a 
comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
..................., ............... de ................................ de XXXX. 
 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 
 

 

75 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 

 

 

ANEXO 06 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

“DECLARAÇÃO” 

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
At. – PREGOEIRA OFICIAL 
 
Pregão Presencial n.º 016/2019 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para 
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz (  ). 
 

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

Por ser verdade assina a presente. 
 
 
..................., ............... de ................................ de XXXX 
 
 
_________________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO 08 
 

MINUTA DE CONTRATO N° __/2.019. 

 

 Contrato nº ___/2019, que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE PINHEIROS –
ES,  neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. 
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA, brasileiro, casado, xxxxxxxxxxxx, 
residente e domiciliado sito a xxxxxxxxxxxx, s/n° - PINHEIROS – 
ES, portador do CPF n° xxx.xxx.xxx-xx e carteira de identidade n° 
xxxxxx, emitida em xx/xx/xxxx,  doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a firma 
______________________________, localizada sito a 
____________, n° ____,_______________,CEP ______________ 
– __________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_______________, neste ato representada pelo(a) Sr. (a) 
________________________________ doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, ajustam entre si o que segue, 
mediante as cláusulas e condições abaixo, bem como as normas 
estabelecidas pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações: 

 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 
I – DO OBJETO: 
Constitui objeto do presente contrato para a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços e fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, 
englobando a cessão do direito de uso de Softwares por prazo determinado, instalação, 
implantação, customização, migração de dados, adequação, suporte técnico, atualização 
tecnológica e assistência técnica permanente dos sistemas instalados, em atendimento 
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES,de acordo com as especificações do 
Pregão Presencial nº 016/2019. 
 
II – DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO: 
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Pregão Presencial nº016/2019 

     

Especificação do Serviço Unid. Quant. Valor  
Implantação 

Valor 
Mensal 

Manutenção 
     

LOTE ÚNICO     

     

Fundo Municipal de Saúde     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Total   5.870,00 6.720,00 
     

Fundo Municipal de Assistência Social      

     
- Sistema Integrado de Contabilidade Pública 

Eletrônica; 
 01 2.000,00 2.850,00 

- Sistema Integrado de Estoque e Materiais   01 867,00 867,00 
- Sistema Integrado Administração de bens e 

Patrimoniais  
 01 867,00 867,00 

- Sistema Integrado Compras, Licitações e 

Contratos; 
 01 1.136,00 1.136,00 

- Sistema de Protocolo Eletrônico e Processos  01 1.000,00 1.000,00 
     
Sub Total   5.870,00 6.720,00 
     
TOTAL GERAL   11.740,00 13.440,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

Fica acordado entre as partes o valor estimado de R$ _________ 
(_______________________________), para cobrir as despesas inseridas no presente 
instrumento; 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O CONTRATADO disponibilizará local para atender a Prefeitura Municipal de Pinheiros, sendo 
vedada, qualquer despesa para administração; 
O CONTRATADO deverá prestar os serviços ao CONTRATANTE, de acordo com a solicitação, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias; 
Os serviços deverão ser de acordo com o padrão solicitado pelo Município de Pinheiros – ES; 
Para os serviços, a contratada após a realização da entrega deverá fornecer uma via do 
comprovante, constando, setor (Secretaria), nome do servidor com assinatura, valor e data; 
Não será admitida recusa em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada; 
Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar 
alternativas para prestação dos serviços, nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 
01 (um) dias, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo 
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato; 
Cumprir as exigências contratuais constantes no contrato firmado. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, 
dentro das normas do Contrato a ser assinado e do Edital do Pregão; 
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do Contrato e do Edital, do objeto contratado, podendo rejeitar no todo 
ou em parte os serviços executados; 
Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção, se assim não fixar o Edital, incluindo 
seus anexos e Contrato; 
Prestar as informações e esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame; 
Fornecer à contratada todos os dados necessários para a prestação dos serviços; 
Exercer a fiscalização da prestação dos serviços por servidores especialmente designados; 
Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada, no prazo máximo de 2 (dois) 
dia. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Ficam responsáveis pela fiscalização do contrato os servidores designados pelo Secretario de 
cada pasta. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA INTERVENÇÃO 
Conforme estatuído no artigo 32 da Lei 8.987/95, poderá o Contratante intervir na prestação dos 
serviços caso o contratado de azo a tal procedimento. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DO JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE 
Em havendo interesse público, o presente contrato pode ser alterado unilateralmente para melhor 
adequação  às suas finalidades, respeitados os direitos da CONTRATADA. Fica desta forma, a 
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento); E após 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir as cláusulas do presente contrato, além da rescisão, fica 
na obrigação de pagar à CONTRATANTE a importância correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas deste Contrato, correrão por conta das dotações orçamentária do orçamento do 
exercício de 2019 e caso necessário para o exercício de 2020. 
 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Assistência Social  
Assistência Comunitária 
Manutenção e Revitalização da Ação Social 
P/A: 015015.0824401402.151 – Manutenção das Atividades da Ação Social  
Ficha 0060 – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
10010000000 – Recursos Ordinários e outros  
 
Fundo Municipal de Saúde 
Saúde  
Administração 
Administração Geral das ações de saúde e AMA 
P/A: 001001.1012201102.078 – Manutenção das Atividades  
Ficha 0013 – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
12110000000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde  
 

CLÁUSULA DECIMA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência inserido neste certame, a partir a data de assinatura até do dia 
_______________. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiros/ES, para dirimir todas as dúvidas que por ventura 
surgirem no cumprimento do presente contrato, que não tenham condições de serem elucidadas 
amigavelmente. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual forma e 
teor, para que surtam os efeitos legais desejados, na presença de duas testemunhas adiante 
nomeadas. 
 
Pinheiros/ES, _______________ de ______. 
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MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES        XXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE     contratado 
ARNOBIO PINHEIRO SILVA 
Prefeito Municipal 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. _____________________________ 
 
2. ______________________________ 
 

 


