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[    ] EXCLUSIVA PARA: MEI, ME ou EPP 
 

[    ] ITENS EXCLUSIVOS PARA: MEI, ME ou EPP 
 

[ x ] AMPLA PATRTICIPAÇÃO 
 

MODALIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Federal nº 7.982/2013, Decreto Municipal nº 1.470/2017 e 
1.560/2019, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 
8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes). 

 DATA DE ABERTURA 
(Sessão pública para recebimento 
das propostas e documentação de 
habilitação) 

 22/112019 

HORÁRIO  15:00 horas 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA 
CONSULTORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
PARA MODERNIZAÇÃO COMPLETA EM GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 
TREINAMENTO, CURSOS, VISITAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 
“IN LOCO”, BEM COMO “CESSÃO DE DIREITO DE USO DE 
SOFTWARE ” (SISTEMAS) POR TEMPO DETERMINADO ” para 
manutenção de diversos Setores da Administração Municipal, pelo 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme 
Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.479/2017, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

TIPO DA LICITAÇÃO MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO 

 LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
 Sala de abertura da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

municipal de Paraíba do Sul, situada na Rua Visconde da Paraíba, nº 

11, - Centro – Paraíba do Sul - RJ. 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº  064/2019. 
 INTERESSADO(S)  

 ORGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente na sede da Comissão Permanente de Licitação, no mesmo 
endereço citado acima do Local da Sessão Pública, horário comercial ou, diretamente no sitio: www. 
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais, a partir da data de sua publicação. 

Informações adicionais podem ser obtidas junto, a Comissão Permanente de Licitação, Fone: (24) 
2263-4469 e-mail: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais
mailto:licitacao@paraibadosul.rj.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/11/2019.  
HORÁRIO: 15:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Rua Visconde da Paraíba, n° 11, centro – Paraíba do 
Sul-RJ. 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA 
MODERNIZAÇÃO COMPLETA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO, 
MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CURSOS, VISITAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS “IN 
LOCO”, BEM COMO “CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ” (SISTEMAS) POR TEMPO 
DETERMINADO ” para manutenção de diversos Setores da Administração Municipal, pelo 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme Anexo I, que será regida pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.479/2017, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, conforme especificado abaixo: 

 
OBJETO DETALHADO 
 
1 - PREFEITURA 
 
1.1 - Serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para implementação de uma 
solução completa para gestão pública municipal, que compreenda os módulos de: 
 

Prefeitura Municipal 
 

Contabilidade e tesouraria; 
Gestão de Planejamento Público; 
Gestão de Controle Interno; 
Gestão de Pessoal e Recursos Humanos; 
Gestão de Contratos, Compras e Licitações; 
Gestão de Tributos e Arrecadações; 
Gestão de Nota Fiscal eletrônica de Serviços e ISS Eletrônico; 
Gestão de Almoxarifado; 
Gestão de Patrimônio Público; 
Gestão de Veículos – Frotas; 
Gestão de Protocolo; 
Gestão Portal da Transparência. 
 

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
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Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da 
Administração Pública Municipal, localizada no endereço supracitado, iniciando-se no dia 
22/11/2019 às 15:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de 
Apoio. 

 

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com 
seguinte roteiro: 

 

- Credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
 

- Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as 
 propostas e a documentação; 

 

- Abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas 
 para com as exigências do Edital; 

 

- Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
 

- Realização dos lances verbais; 
 

- Abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e 
 exame da habilitação e, 

 

- Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver 
 manifestação da intenção de interposição de recurso. 

 

 

1- DO OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA 
MODERNIZAÇÃO COMPLETA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO, 
MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CURSOS, VISITAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS “IN 
LOCO”, BEM COMO “CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE” ( SISTEMAS ) POR TEMPO 
DETERMINADO ” para manutenção de vários Setores da Administração Municipal, pelo 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme Anexo I, que será regida pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.479/2017, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados 
comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, que satisfaçam 
as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital. 

2.2. Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão 
retirá-los junto à Secretaria Municipal de Compras de Licitações, à Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Paraíba do Sul – RJ, no horário de funcionamento, das 08:30 as 18:00 
horas (Brasília) ou através do E-mail: compras@paraibadosul.rj.gov.br ou, diretamente 
no sitio: www. http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais, sem qualquer custo 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
mailto:compras@paraibadosul.rj.gov.br
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais
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para o licitante, neste último caso deverá preencher o recibo (Anexo II), assinar e 
encaminhar via e-mail: compras@paraibadosul.rj.gov.br. 

 

2.2.1. Quaisquer esclarecimentos a respeito desta licitação poderão 
ser obtidos no Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, no horário 
de funcionamento ou pelo telefone (24)2263-4469. 

 

2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão 
respondidos e disponibilizados no site www.paraibadosul.rj.gov.br. 

 

2.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação 
seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em 
envelopes opacos, lacrados, preferencialmente, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, e 
com os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019  

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS (razão 
social do proponente – CNPJ – endereço) 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019  

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO  
(razão social do proponente – CNPJ – endereço) 

 

2.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte 
externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que 
poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las na entrega dos envelopes. 

 2.5. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope “II” – Habilitação antes do Envelope “I” - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise 
de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

 

2.6. Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a 
subcontratação total ou parcial de seu objeto. 

 

2.7. Não será permitida a participação neste pregão: 
 

2.7.1. – Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 

2.7.2. - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 

2.7.3. - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária 
para licitar e impedimento de contratar com Administração 
(Federal, Estadual ou Municipal), nos termos do inciso III do artigo 
87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
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2.7.4. - Impedidas de licitar e contratar com a Administração 
(Federal, Estadual ou Municipal), nos termos do art. 7º da Lei 
10.520/02; 

 

2.7.5.- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
 

2.7.6. - Em processo de falência e recuperação judicial; e 
 

2.7.7- Cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto 
no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

2.8 - O licitante interessado em participar deste certame PODERÁ 
VISTORIAR (FACULTATIVO), com o acompanhamento de servidor do Setor de 
Informática da Municipalidade, os locais onde serão instalados os Softwares para que os 
interessados possam efetuar o orçamento dos serviços a serem realizados, durante o 
período compreendido entre a data de publicação deste edital e aquela prevista para a 
abertura dos envelopes documentação mediante prévio agendamento de horário junto 
ao Setor de Informática da Municipalidade através do telefone: (24) 2263-0070, em dias 
úteis, no horário das 08:30 às 18:00 (Brasília). 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

 

3.1.1 Quanto aos representantes: 
 

a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou 
cooperativa, ou empresário individual, cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor (desde o contrato originário e posteriores alterações ou do 
contrato consolidado e posteriores alterações ), devidamente registrado na Junta Comercial 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou o Ato constitutivo 
devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 

 

b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento 
público ou particular (Anexo VII), com firma reconhecida, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes 
do mandante para a outorga. 

 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada 
deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;  

 

3.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, Requisitos Técnicos e de Fatos Impeditivos: 
 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
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a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, requisitos técnicos e inexistência de qualquer fato impeditivo à 
participação, que deverá ser elaborada de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 
III deste edital, e apresentada FORA dos Envelopes “I” e “II”, por ocasião do 
CREDENCIAMENTO. 

 

3.1.3 Quanto às microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP): 

 

a) CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007; OU 

 

b) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/2006 e 
alterações posteriores, que deverá ser elaborada de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo VI deste edital, e apresentada FORA dos Envelopes “I” e “II”. 

 

3.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante 
credenciado. 

 
3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 

ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de recurso, 
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

 

3.4 Os documentos aludidos para o credenciamento deverão estar 
FORA dos envelopes “I” e “II”. 

 

3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, os quais 
ficarão retidos e não serão devolvidos ou por qualquer processo de cópia autenticada, 
nos termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim 
como, poderá ser autenticado nos termos do item 7.1. 

 
 
 

4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
 

4.1. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, 
iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste 
certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1, assim 
como, apresentando a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
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requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo Anexo 
III (Essa Declaração deverá estar FORA dos envelopes “I” e “II”). 

4.1.1. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e 
estará à disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da 
abertura da sessão. 

 

4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao 
Pregoeiro os envelopes “I” e “II”, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de 
Preços e a Documentação de Habilitação. 

 

4.3. Após o recebimento dos envelopes “I” (proposta) e “II” (habilitação), 
não será aceito novos proponentes. 

 

4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe 
de Apoio e aos representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no credenciamento, nos envelopes “I” e “II” apresentados, em todas as 
propostas, nos documentos de habilitação do vencedor. 

 4.5. O envelope “II” - HABILITAÇÃO dos licitantes que não tiveram esses 
envelopes abertos, os mesmos ficarão retidos, podendo ser retirados em até 05 (cinco) 
dias, após a publicação da homologação do certame, hipótese em que, decorrido o prazo 
serão devidamente inutilizados. 

 

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vier a ser 
suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no 
fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as 
rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, 
devendo os motivos serem consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser 
convocada posteriormente.      

4.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, 
somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances verbais, exceto nos casos 
apresentados pelo Pregoeiro, com anuência de todos os proponentes. 

 

4.7 Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
 

a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou 
 

b) que não apresentem a declaração de habilitação e inexistência de fato 
impeditivo em sua participação no presente certame. 

 

4.8. Será aplicada penalidade prevista no item 15.3 deste Edital ao 
licitante que fizer declaração falsa. 

 

4.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se 
a proponente desistente às penalidades constantes no item 15.2 deste edital. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”) 
 

5.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta de preços 
no envelope “I”, sem emendas ou rasuras, apresentada em papel timbrado da 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
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própria empresa, datilografada ou impressa por processo eletrônico, 
contendo, obrigatoriamente, todos os itens constantes no do Anexo VI, 
inclusive a apresentação dos preços unitários e totais, considerando o 
período de 12 (doze) meses para cada item e o preço global final do LOTE 
ÚNICO (itens 1 e 2). 

 

5.2. O preço estabelecido é fixo e irreajustável, até o encerramento do 
contrato, podendo ser corrigido com base no índice do INPC do IBGE, caso ocorra à 
prorrogação do respectivo contrato. 

 

5.4 Deverão apresentar preços para licença de uso por prazo 
determinado (locação), líquidos, fixos e irreajustáveis, para cada item, expressos em 
moeda nacional corrente, para disponibilidade dos Sistemas em perfeito funcionamento, 
devendo constar na proposta o preço unitário, já incluso o valor para implantação, 
treinamento de pessoal e conversão para cada Sistema proposto e preço global para o 
período de 12 (doze) meses. 

 
 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

6.1 Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem 
crescente a partir da proposta de “MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO”, sendo 
que esta e as demais com preço até 10% (dez por cento) superior àquela, estarão 
classificadas para a sessão de lances. 

 

6.2 Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas 
escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por 
outro lado, convém lembrar, que se apenas 02 (duas) licitantes, ou pelo menos 01 
(uma), apresentar proposta o certame poderá prosseguir. 

 

6.3. No caso de empate, serão admitidas todas as propostas iniciais 
empatadas; independentemente do número de licitantes e realizar-se-á o sorteio para 
definir a ordem de apresentação dos lances e, caso não havendo apresentação de lances 
por parte dos licitantes, prevalecerá à ordem do sorteio para fins de classificação. 

 

6.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço. 

 

6.4.1. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda 
corrente nacional, limitando-se a 02 (duas) casas decimais. 

 

6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

 

6.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

6.7. Quando houver discrepância na totalização dos valores 
apresentados na proposta, o Pregoeiro procederá à correção dos valores totais, 
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mediante a elaboração de Planilha de Conferência, sempre prevalecendo os valores 
unitários propostos e as quantidades definidas no edital, nos seguintes casos: 

 

a) quando os valores totais propostos apresentarem erros de 
 multiplicação entre a quantidade constante na proposta e o valor 
 unitário proposto; 

 

b) quando os valores totais propostos apresentarem erros em virtude da 
quantidade constante na proposta apresentada for divergente da  quantidade 
definida no edital; 

 

6.7.1 Ocorrendo algumas das situações descritas acima, sempre 
prevalecerão os valores unitários propostos e as quantidades definidas no 
presente edital. 

 

6.8. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais 
resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor 
total, levando-se ainda em consideração o item anterior; 

 

6.9. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos 
anexos, prevalecerão os da proposta, exceto nos casos em que os anexos forem mais 
vantajosos para a Administração Pública. 

 

6.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 
considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno 
porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

 

6.10.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de 
pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta mais bem 
classificada, para que apresente preço inferior ao da mais bem classificada, no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

6.10.2. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de 
haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.10.1. 

 

6.10.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao 
preço da proposta mais bem classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas 
de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no 
subitem 6.10.1. 

 

6.10.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a 
classificação de que trata o subitem 6.10, seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à 
negociação do preço. 

 

6.11. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, 
obtida com base nas disposições dos subitens 6.10.1 e 6.10.3, ou, na falta desta, com 
base na classificação de que trata o subitem 6.10, com vistas à redução do preço. 
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6.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “II”, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 

6.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 
exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que 
trata o subitem 6.10, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

6.14.1. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a 
licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na 
forma e oportunidade previstas neste Edital. 

 

6.14.1.1. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas 
declarações expedidas pelo próprio licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “I” - proposta e “II” – 
documentação, com poderes para esse fim. 

 

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, e facultativamente assinada pelo(s) 
licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de 
desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer. 

 

6.16. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 
Edital e seus Anexos. 

 

6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
licitante desistente às penalidades constantes deste edital. 

 

 
 
 
6.18. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.18.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou que apresentem preço baseado exclusivamente em 
proposta das demais licitantes. 

 

6.18.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 
propostas das demais licitantes. 
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6.18.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 
desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições 
fixados neste edital; 

b)  Que apresentem preços, ou vantagens, baseados 
exclusivamente, em proposta ofertada pelos demais licitantes; 

 

c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante  
neste edital. 

 

d) apresentarem preços excessivos ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos produtos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e 

 

e) não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 
 

6.18.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o 
Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

 

6.19. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 

6.19.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu 
julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam 
os preços unitários por produto e o global da proposta (Lote Único). 

 

a) Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser 
alterado o quantitativo indicado no Anexo I. Observado o item 6.7.1, do presente edital. 

 

6.20. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este pregão não 
tenha estabelecido limites mínimos. 

 

6.21. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá 
o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, 
e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital. 

 

6.22. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul ou, ainda, de pessoas físicas 
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

6.23. O prazo de reformulação da proposta de preços será de 
24 (vinte e quatro) horas após a aprovação da demonstração dos quesitos 
técnicos exigidos no Termo de Conformidade. 

 
 

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”) 
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Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 
 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

 

7.1. É condição básica para a fase de habilitação, que os documentos 
poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para 
que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio, no 
ato de sua apresentação: 

 
 

7.1 - HABILITAÇÃO JURIDICA 
a) Declaração de Firma Individual, Contrato Primitivo ou Consolidado ou Ato 
Constitutivo, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório competente 
(Caso o documento tenha sido juntado ao Credenciamento, fica dispensada a 
inclusão no Envelope II); 
b) Última alteração do Contrato Social ou Ato de Eleição de Diretores no 
caso de Sociedade por Ações, devidamente registrada na Junta Comercial; 

 

7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

d) Comprovante de Inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal (Alvará), 
relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto deste edital; 
 

e) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa 
da União conjunta INSS (www.receita.fazenda.gov.br); 
 

f) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do 
domicílio/sede da licitante; 
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f1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de 
regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos 
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida 
pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que 
o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual. 

 

g) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do 
domicílio/sede da licitante; 
 

h) Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa 
Econômica Federal (sítio:  www.caixa.gov.br); 
 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 

 
 

7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
 

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
de acordo com legislação vigente, vedada 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, que 
permitam aferir a condição financeira da empresa. Quando tratar-se de Sociedades 
Anônimas  
 

(S.A.) o Balanço Patrimonial deverá estar devidamente arquivado na Junta 
Comercial; 
 

A comprovação de boa situação financeira da licitante será aferida com base nos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), todos 
maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo. 
 

A demonstração terá que ser apresentada por declaração elaborada pelo 
representante da empresa com firma reconhecida constando seu nome, documento 
de identidade e CPF. 
 •ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE .......... ILC = AC/PC > 1,00 •ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL.................... ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1,00 •ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ......IEG = (PC+ELP) /AT < 1,00 
Onde:  
AC = ativo circulante 
PC = passivo circulante  
RLP = realizável ao longo prazo  
ELP = exigível ao longo prazo  
AT = ativo total 

 Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

- publicados em Diário Oficial; ou 
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- publicados em Jornal; ou 
- por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da proponente; ou 
- por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da proponente. 
Comprovação de capital, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global 
estimado para o exercício, conforme Artigo 31, Parágrafos 2º e 3º, da Lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 

L) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física. 
 

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

m) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 
direito público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou esteja 
prestando serviços compatíveis com o objeto desta licitação, de forma satisfatória e 
a contento, devidamente datado (s), identificando o responsável pela assinatura, 
com firma reconhecida e em papel timbrado da empresa. Entende-se como 
serviço compatível com o objeto licitado a prestação dos seguintes serviços: 
que comprove experiência na implantação, customização, migração e treinamento 
de sistemas de acordo com objeto e módulos pretendidos (citar os módulos); 
que comprove experiência na implantação de sistema de gestão municipal; 
que comprove prestação de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas 
padrão cliente-servidor e web; 
 

7.5 - DECLARAÇÕES 
 

n) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo 
representante legal do licitante, exceto na qualidade de aprendiz, quando for o caso, 
conforme modelo fornecido; 
 

o) Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que os sistemas são de 
sua propriedade e posse, uma vez que não será permitida a terceirização dos 
softwares. (Modelo Próprio); 
 

p) Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que os sistemas 
atendem plenamente todos os requisitos exigidos (Modelo Próprio). 
 

q) Atestado de Visita Técnica (facultativo), fornecido pela Prefeitura, 
comprovando que o interessado realizou a visita técnica, tomando conhecimento de 
todas as informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações, 

objeto da licitação MODELO ANEXO IX ou, apresentar Atestado de Renucia à Visita 
Técnica, conforme MODELO Anexo X. 
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A Visita Técnica poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da data prevista para abertura do processo. 
 

O agendamento deverá ser comunicado 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data prevista da visita, pessoalmente ou pelo telefone no 
setor de Informática, através do telefone nº (24)2263-0070 (falar 
com Júnior). 

 

O representante no ato da visita deverá apresentar credenciamento/autorização e 
documentação de identidade para realização da mesma sob pena de 
descredenciamento. 
 

 
 

7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
 

7.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 
dias a contar da data de sua emissão. 

 

7.6.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou 
solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no 
que se refere às certidões. 

 

7.6.1.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile. 
 

7.6.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 
documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão 
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos, exceto quanto as declarações constantes dos anexos 
do edital que poderão ser firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão 
extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio 
diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para 
verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

7.6.3.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão 
acarretará a inabilitação do licitante. 

 

7.6.4. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 

 

7.6.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 
a licitante será inabilitada. 

 

7.6.6. Para habilitação das microempresas ou empresas de pequeno 
porte, as mesmas deverão apresentar todos o s documentos elencados nos itens 7.2 a 
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7.5, inclusive, toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição 

 

7.6.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ata de 
Julgamento, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

7.6.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto 
no subitem 7.6.6.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em 
sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do 
Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520/02. 

 
 

7.6.7. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e 
após ser declarado vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente 
vencedor. 

 
 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido no Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, das 08:30 as 18:00 horas (Brasília), na Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Município de Paraíba do Sul-RJ. 

 

8.1.1. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital 
e protocolizando o pedido no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ. 

 

8.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, se fizer 
necessário, nos termos da lei. 

 

8.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de 
participar deste processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada 
antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes proposta e 
documentação. 

 

8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente 
impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das 
condições nele estabelecidas. 

 
 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação 
verbal imediata na própria sessão pública, com o de vido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a 
correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das 
razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar contrarrazões , em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na 
sessão pública importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para homologação. 

 

9.3.  Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá 
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente. 

 

9.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 
interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e encaminhará o processo à 
autoridade competente para a homologação. 

 

9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.6. Os recursos devem ter protocolizando o pedido no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, dirigidos ao Prefeito Municipal 
desta Administração. 

 

9.7. A homologação do procedimento licitatório não obriga a 
Administração à contratação/aquisição do objeto licitado. 

 

10. DO CONTRATO 
 

10.1. Publicada a homologação do processo, o proponente vencedor 
deverá assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
de publicação, podendo ser prorrogado em caso de situação justificável e aceita pela 
Administração. A(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) comparecer junto ao 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ para realizar a 
assinatura do referido contrato, não sendo permitido o envio por qualquer meio de 
correspondência. Desta forma, a(s) proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição 
pré-estabelecida neste Edital. 

 

10.1.1. Para a assinatura do contrato, o proponente vencedor deverá 
apresentar nova certidão negativa válida (subitem 7.3, alíneas “b” a “e”), caso as certidões 
apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da entrega do 
envelope II – HABILITAÇÃO e a data da assinatura do contrato. 

 

10.1.2 – Caso a contratada esteja enquadrada na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar no ato da 
assinatura do contrato: 

 

a) Certidão ou termo de enquadramento expedida(o) pela Junta 
Comercial, nos termos do Artigo 8º, da IN 103 de 30/04/20071. 

 

10.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do 
instrumento contratual, se recuse assiná-lo ou retirar o instrumento equivalente, 
implicará na decadência do direito à contratação. Neste caso, a Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procederá a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei 
Federal n° 10.520/02. 
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10.2.1 A recusa do adjudicatário em comparecer junto à Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul para assinar o instrumento contratual, dentro do prazo 
estabelecido no presente edital, bem como a não apresentação da documentação exigida 
no ato da assinatura do mesmo, caracteriza descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às sanções administrativas previstas neste edital. 

 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

11.1. Deverá a Contratada atender as especificações da prestação dos 
serviços e suporte técnico descritos no Anexo I e os demais. 

 

a) O prazo máximo para implantação dos softwares e conversão de 
todos os dados dos sistemas atualmente utilizados pela Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul para os novos sistemas a serem implantados será de ATÉ 120 (cento e vinte) 
dias, após o recebimento da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de 
Administração e pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo, a critério da 
Administração, ser prorrogado por igual período. 

 
 

b) A Empresa vencedora terá até 15 (quinze) dias para treinamento aos 
usuários e responsáveis pelos servidores dos sistemas após estarem em operação 
plena. 

 

c) Se for detectado algum tipo de problema durante a operação dos 
Softwares, constante do Anexo I, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 04 (quatro) 
horas para sanar o problema após notificação por escrito via fax, via e-mail ou por 
telefone. Se a decorrência do erro não ocorrer por parte do usuário a contratada deverá 
sanar o problema sem qualquer ônus a contratante, quantas vezes forem necessárias. 

 

d) Em caso da necessidade de visita de técnico(s), o prazo será de 24 
(vinte e quatro) horas após abertura do chamado; 

 

e) Para prestação do suporte técnico, será exigido durante todo o período contratual, além do atendimento “help desk” (via telefone), que a licitante 
possua um sistema disponível através da rede mundial de computadores (internet) para 
abertura de chamados técnicos, de qualquer natureza, que possibilite o 
acompanhamento do status do referido chamado através do número de protocolo. Este 
serviço deverá ficar disponível 24 horas do dia. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 2.1.A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul efetuará 
o pagamento em até 15 (quinze) dias contados da comprovada execução dos serviços 
prestados, bem como da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada(s) 
pelo Departamento de Informática da Municipalidade, mediante depósito em conta 
corrente vinculada ao CNPJ da Contratada, observando-se o disposto no artigo 78, 
inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2.2. Havendo erro na Fatura, Nota Fiscal, Recibo ou outra 
circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
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documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a 
Prefeitura de Paraíba do Sul. 
 

2.3. Caso haja documentos faltantes ou incorretos não se dará 
o pagamento. 

 

12.4- A título de pagamento a contagem do prazo será a data 
de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta Prefeitura. 

 

2.5- Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal 
ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de 
correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para 
substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da 
Nota Fiscal substituta. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

13.1 Conforme orçamento realizado pelo Setor de Compras da 
Municipalidade, o valor global estimado para execução total dos serviços é de R$ 

593.398,13 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e oito 
reais e treze centavos) anual, para a contratação da presente licitação, inclusive o 
Fundo Municipal de Saúde, será suportada pelo financeiro da Prefeitura e do Fundo 
Municipal de Saúde de Paraíba do Sul, através de recursos que correrão por conta da(s) 
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) do exercício de 2019: 

  

ORGÃO UNID. 
CLASSIFICAÇÃO 
PROGRAMÁTICA 

PROJ./ATIV. ELEMNTO 
DESPESA 

FONTE RECURSO 
 

02 07 04.122.0004 2.010 3.3.90.39 TESOURO MUNICIPAL 

04 01 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 TESOURO MUNICIPAL 
 

14. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
 

14.1. Havendo interesse da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul o valor 
inicial atualizado da aquisição poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento), nos termos dos parágrafos 1° e 2° do artigo 65, da lei n° 
8666/93, ficando o licitante vencedor a manter a s mesmas condições licitadas. 

 

14.1.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido neste item, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1 A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 
81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta: 

 

15.1.1 A recusa injustificada do adjudicatário em a ssinar o 
contrato na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 

15.1.2 O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, 
obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 
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artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de 
mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado de 1% (um por cento), ao dia, até o 20º (vigésimo) dia de 
atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a 
penalidade prevista no item 15.1.3. 

 

15.1.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra 
poderá ser aplicada à contratada a penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente 
vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato. 

 

15.2 As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras 
sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.66 6/93 e 10.520/02. 

 

15.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que: 

15.3.1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão; 
15.3.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 
15.3.3 - comportar-se de modo inidôneo; 
15.3.4 - fizer declaração falsa; 
15.3.5 - cometer fraude fiscal; 
15.3.6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado. 

 

15.4 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação. 

 

15.5 - A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ poderá efetuar a 
retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas 
aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificação oficial quando 
ocorrer. 

 

16. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
 

16.1. A critério da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, este pregão 
poderá: ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou 

 

a) ser revogado se for considerado inoportuno ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou 

 

b) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e 
proposta transferida, por conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul. 

 

16.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão: 
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a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 da Lei Federal n° 8.666/93; 

 

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas 
interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos à presente licitação, na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, à Rua Visconde da Paraíba, n° 11, Centro, Fone: 
(24)2263-4469, das 08:30 às 18:00 horas (Brasília). 

 

17.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro 
com assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente. 

 

17.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

18. DO FORO 
 

18.1. Fica eleito o foro da Única Vara da Comarca d e Paraíba do Sul-RJ, 
como o único capaz de conhecer dirimir as dúvidas e litígios oriundos do presente 
instrumento e seu objeto. 

 

19. ANEXOS DO EDITAL 
 

19.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos: 
 

I – Termo de Referência/Memorial descritivo;  
II – Recibo de Retirada de Edital pela Internet;  
III – Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de Fatos 
Impeditivos;  
IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte;  
V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério 
do Trabalho;  
VI – Modelo de Proposta;  
VII – Modelo de Procuração para Credenciamento; e 

VIII – Minuta de Contrato. 
 

Paraíba do Sul, 05 de novembro de 2019. 
 
______________________________  
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
_________________________________ 
FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA 
PREGOEIRO 

Este Edital encontra-se 
devidamente examinado e 
Aprovado por esta 
Procuradoria Geral. 
 
 

______________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO I 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ___/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO COMPLETA 
EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, 
CURSOS, VISITAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS IN LOCO, BEM COMO “CESSÃO DE DIREITO DE USO DE 
SOFTWARE” (SISTEMAS) POR TEMPO DETERMINADO” para manutenção de Setores diversos da 
Administração Municipal, conforme especificado abaixo 

 

OBJETO DETALHADO 
 

1 - PREFEITURA 
 

1.1 - Serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para implementação de uma solução completa 
para gestão pública municipal, que compreenda os módulos de: 
 

Prefeitura Municipal 
 

Contabilidade e tesouraria; 
Gestão de Planejamento Público; 
Gestão de Controle Interno; 
Gestão de Pessoal e Recursos Humanos; 
Gestão de Contratos, Compras e Licitações; 
Gestão de Tributos e Arrecadações; 
Gestão de Nota Fiscal eletrônica de Serviços e ISS Eletrônico; 
Gestão de Almoxarifado; 
Gestão de Patrimônio Público; 
Gestão de Veículos – Frotas; 
Gestão de Protocolo; 
Gestão Portal da Transparência. 
 

3 - GERAL  
 

3.1. Desenvolvimento de Portal da transparência (home page) e SIC – Sistema Informação ao Cidadão 
3.2. Prestação de serviço técnico e contínuo no fornecimento de hospedagem, bem como implantação, migração, 
treinamento e manutenção Portal Transparência para atender a prefeitura. 
 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A prestação de serviços visa atender as necessidades do município, considerando a crescente demanda pela 
melhoria na qualidade dos serviços públicos, a administração entende que a melhoria das atividades-meio vem 
propiciando redução de custos, repassando tal economia em favor da coletividade de uma forma bem mais 
visível, ou seja, nas atividades afins da administração municipal. 
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Ás transformações por que passa a administração pública, torna-se imprescindível que a área de gestão pública 
conte com sustentação administrativa e operacional, a partir do redesenho de processos, de sistemas 
informatizados e de banco de dados único, de forma a possibilitar maior controle de informações e agilidade 
dos trabalhos. 
 
Com a implantação de um sistema informatizado de gestão pública, nos moldes exigidos no presente edital e 
seus anexos, prevê-se uma maior integração e a melhoria no fluxo de informações, garantido a disponibilidade 
das informações em um banco de dados robusto e único, diminuindo, em consequência, gastos com 
redundâncias de trabalhos. 
 
Justifica-se, pois, a contratação de um sistema informatizado nos moldes previstos para permitir um 
processamento eficiente de informações e a integração de dados entre os diversos setores administrativos da 
prefeitura, autarquias e seus fundos, tendo o cuidado de vetar retrocesso, garantindo a contratação de sistemas 
que garantam funcionalidades iguais ou superiores aos já existentes. 
 
A implantação de um sistema será um importante elemento para a continuidade da melhoria dos processos 
internos e otimização das atividades institucionais do município. Para tanto, na elaboração deste ato 
convocatório procurou-se espelhar nos critérios e metodologias utilizados pelo mercado nas licitações para 
contratação de desenvolvimento de sistema informatizado. 

 
Os sistemas contemplados abrangem três eixos principais: os instrumentos para consolidação do planejamento 
e administração do município em cumprimento art.27, & 6º da Lei Complementar nº. 156 de 28 de dezembro 
2016, ou seja, “todos os poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos, autarquias, fundações públicas, 
empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução 
orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia”; a 
integração de políticas sociais de grande complexidade; além da produção de indicadores e relatórios que 
contemplem todas as exigências legais do Município, do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal. 
Torna-se imprescindível à utilização de um sistema de gerenciamento de Banco de Dados, implementado em um 
servidor de dados exclusivo, devido ao volume de informações que são tratadas pelo atual sistema de gestão, 
exigindo em matéria tanto de hardware quanto de software, soluções compatíveis com esta demanda. 
Portanto, todas as especificações técnicas contidas neste termo de referência foram estabelecidas em função da 
disponibilidade e performance, devido à natureza segura e estável que estes sistemas deverão proporcionar, bem 
como das funcionalidades já existentes e utilizadas de forma satisfatória, de forma que a contratação de um 
Sistema que não atenda o mínimo já existente, implicaria em um indiscutível retrocesso na gestão. 
 
JUSTIFICATIVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE 
 
Justifica-se a utilização do software contábil adquirido no objeto da licitação em questão ou adaptação para o 
mesmo, pelo fato do município não possuir corpo técnico suficiente para prover manutenção, desenvolvimento 
ou até mesmo acompanhamento das alterações sistemáticas das legislações vigentes, necessitando neste caso 
da contratação de empresa para a realização das devidas customizações as quais gerariam da mesma forma 
custos incalculáveis para administração, bem como integrações com os demais softwares (sistemas). 
 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO 
 
Nenhum fornecedor poderá apresentar proposta prevendo execução do contrato, em regime de associação e ou 
consórcio com outras empresas, visto que a Prefeitura Municipal pretende estabelecer com um único 
fornecedor uma relação próxima e eficaz para o atendimento completo de todo o projeto; 
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A Prefeitura tem objetivo de contratar uma única empresa que lhe disponibilize o conjunto de quesitos 
especificado no termo de conformidade, de sistemas para satisfação de suas necessidades técnicas e 
administrativas do Município. 
 
Funda-se, ainda, na razão econômica de se obter um melhor preço na contratação da integridade do conjunto 
dos sistemas essenciais, o que não é possível se obter quando decentraliza a contratação dos mesmos.  
 
O banco de dados relacional adotado pelo Sistema Integrado deverá preferencialmente ser Livre de licenças 
independente de número de usuários e tamanho da base, em caso contrário a contratada deve assumir todos 
os custos, ônus e riscos, inclusive de mão-de-obra e manutenções, relativos à aquisição de licenças de uso do 
banco de dados, software Antivírus e quaisquer outros softwares aplicativos e utilitários necessários para o 
perfeito funcionamento do Sistema Integrado de Gestão Pública, todos com número de licenças suficientes 
para, a qualquer tempo no decorrer do contrato, atender ao número de usuários do município, bem como 
arcando com todos os custos provenientes da instalação e configuração dos softwares adquiridos. 
 
CARACTERÍSTICA TÉCNICA DO SISTEMA 
 
1. A empresa vencedora, antes da homologação e da assinatura do contrato, deverá demonstrar que atende 

as funcionalidades elaborada pela Prefeitura Municipal. 
Caso não haja cumprimento total dos itens existentes, a Empresa não será homologada, podendo a Prefeitura 
convocar o segundo colocado para análise. 
 
2. Como quesito pré contratual, a licitante classificada em primeiro lugar deverá comprovar o atendimento das 
características e funcionalidades estipuladas no objeto relacionadas no Termo de Conformidade, através da 
realização de demonstração. A homologação da licitação fica condicionada à execução da demonstração e 
comprovação pela licitante ao Município, de que a solução proposta tem conformidade com todas as referidas 
funcionalidades. 
 
2.1 A demonstração será realizada na simulação de contratação de bens e serviços desde a fase do pedido 
eletrônico até a emissão de relatórios e importações e exportações de dados pelos sistemas de controle, 
referente aos requisitos estabelecidos no edital ou de acordo com a solicitação da Administração Pública 
Municipal (Termo de Conformidade). 
 

 2.1.1 – Será DESCLASSIFICADA a empresa licitante que não atender a qualquer um dos  

itens solicitados, não necessitando a continuidade da apresentação, salvo quando existir divergência na  

interpretação por parte dos Membros da Comissão Avaliadora.  

 
2.2 O licitante classificado em primeiro lugar deverá demonstrar, na sessão de demonstração, a conformidade 
do sistema com todas as especificações técnicas constantes no Termo de Conformidade. 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
O critério de julgamento definido no Edital é MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO, com preenchimento 
da planilha com o preço unitário de cada item conforme exigido no modelo de proposta, anexo VI. 
Para o menor Preço Global, quando da Adjudicação, será considerado o valor proporcional entre a 
quantidade Inicial e o último lance ofertado. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/


Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                        Processo Administrativo nº 2019/6/5383 
                                                 Processo Licitatório nº 064/2019 
                                                Pregão Presencial nº 058/2019 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 
 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 – CEP: 25 850-000 

Tel.: (24)2263-4469 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
25 

 

1. O prazo máximo para implantação dos softwares e conversão de todos os dados dos sistemas atualmente 
utilizados pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul para os novos sistemas a serem implantados será de 
ATÉ 120 (cento e vinte) dias, após o recebimento da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal 
de Administração e pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo, a critério da Administração, ser 
prorrogado por igual período. 
2. A licitante deverá migrar os dados cadastrais existentes para início das atividades do exercício ano de 2020. 
3. A previsão é de aproximadamente 40 (quarenta) usuários diretamente na utilização do sistema. 
4. O prazo contratual deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até mais 48 (quarenta e oito) 
meses, conforme determina art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 
 
PAGAMENTO 
 
O pagamento devido ao contratado será efetuado MENSALMENTE em até 15 (quinze) dias da apresentação da 
nota fiscal, ficando condicionado ao seguinte: 
a) Ateste da Nota fiscal recebida pela Secretaria ordenadora da despesa e que comprova a efetiva e satisfatória 
execução dos serviços. 
Deverá ser emitida nota (s) fiscal (is) separadamente para cada entidade, fundo, autarquia, quando for o caso. 
b) Atualização das comprovações de regularidades relativas as documentações apresentadas na fase de 
habilitação. 
 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
a) Os serviços objeto deste edital deverão estar implantados e em perfeito funcionamento no prazo máximo de 
até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, conforme Item 11, 
subitem 11.1, deste Edital. 
b) A execução dos serviços deverá ter o acompanhamento de um representante do CPD – Informática do 
Município. 
c) Os serviços serão objeto de recebimento provisório, e definitivo, nos termos do que dispõe o art. 73, I, “a” e “b”, II, “a” e “b” da Lei Federal nº. 8.666/93. 
d) O contratado fica obrigado a refazer, às suas expensas, o serviço que vier a ser recusado, sendo que o 
recebimento provisório não importará sua aceitação. 
e) O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as previsões contidas na Lei Federal 8.666/93 em seus 
artigos de prorrogação, acréscimos e supressões. 
f) Não será permitido nenhum tipo de terceirização do objeto licitado. 
 
FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Os serviços serão executados na forma de execução indireta, através de contrato de licença de uso de sistemas 
de gestão pública e dos serviços constantes no objeto desta licitação, obedecendo às seguintes etapas de 
trabalho: 
 
1ª Etapa – Conversão e conferência da base de dados cadastrais para o novo sistema: 

 Conversão dos dados existentes para a base de dados do novo sistema – base de dados 
única -, seguida de conferência e consistência dos dados; 

 Desenvolvimento da metodologia para a complementação da base de dados única com 
novos elementos, constantes de documentos impressos, a serem inseridos pelos usuários 
dos sistemas; 

 Capacitação técnica dos usuários para assimilar, de forma correta, o novo modelo a ser 
implantado e a metodologia desenvolvida; 

2ª Etapa – Instalação dos sistemas de gestão pública: 
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 Instalação e configuração das versões dos sistemas no servidor; 
 Instalação e configuração das versões cliente dos sistemas nas estações de trabalho; 
 Instalação e configuração do ambiente de trabalho da prefeitura, quanto aos sistemas de 

gestão pública; 
 
3ª Etapa – Treinamento dos usuários no uso do software: 

 Esses treinamentos deverão ser reconhecidos como oficiais e apresentar, como resultado 
prático dos conhecimentos adquiridos pelos usuários, a correta utilização dos sistemas 
para entrada de dados, consulta, processamento e emissão de relatórios; 

 
4ª Etapa – Operacionalização dos sistemas de gestão pública: 

 Processamento dos novos dados implantados; 
 Testes de validação dos sistemas implantados; 
 Operacionalização dos procedimentos dos sistemas; 
 Utilização dos sistemas para atender as rotinas e procedimentos de dados da prefeitura; 

 
5ª Etapa – Manutenção dos sistemas de gestão pública: 

 Manutenção dos dados implantados; 
 Operacionalização dos procedimentos dos sistemas; 
 Atualização dos dados implantados. 

 
A enumeração das etapas acima não indica que as mesmas serão feitas de forma sucessiva. Apenas 
representam uma forma didática de enunciar cada uma delas. Assim, os diversos procedimentos, sempre que 
possível, deverão ser realizados concomitantemente. 
 
Os custos para implantação e treinamento dos servidores municipais serão de responsabilidade da Proponente, 
inclusive pessoal para treinamento, exceto custo de viagem e alimentação dos servidores quando esses forem 
fora do município. 
 
O treinamento pós implantação poderá conforme acordo entre a Prefeitura e a empresa fornecedora da 
Solução, ser ministrado nas dependências de uma ou de outra ou em centros de treinamento de terceiros, 
segundo cronogramas a serem estabelecidos em conjunto com a Administração municipal onde os ônus 
operacionais serão de responsabilidade da contratada.  
Toda conversão de dados cadastrais e os casos relativos a tributação deverá ser obtida através de dados 
fornecidos pela contratante com seus respectivos layouts. 
 
Módulos a serem migrados: Planejamento Orçamentário, processos de caráter continuados Compras e 
Licitações, inventário patrimonial, inventário Almoxarifado, Tributos inclusive dívida ativa, Folha de 
Pagamento, Contabilidade e Protocolo. 
Os custos para a migração ocorrerão por conta única e exclusiva da Proponente. 

A prefeitura poderá fornecer informações complementares através de documentos oficiais existentes ou 
acessos nos módulos existentes. 

A Proponente deverá dar treinamento de capacitação a todos os funcionários envolvidos na utilização do 
Sistema, inclusive ao pessoal de TI da Prefeitura. 

Entende-se por capacitação, a transferência de conhecimentos, relativos a utilização do Software instalado, 
para as pessoas indicadas.  

Caberá à Proponente realizar a Instalação do Sistema para capacitação. 
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A Proponente deverá c apacitar os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcionais e gerenciais dos sistemas. 

Nos prazos de implantação dos módulos deverão ser obedecidas as seguintes previsões mínimas de hora de 
acordo com a estimativa abaixo, que deverá ocorrer simultaneamente para os módulos, dentro do prazo 
disposto abaixo: 

 
Módulos  Prefeitura 
1. CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 32 hs 
2. PLANEJAMENTO PÚBLICO  16 hs 
3. CONTROLE INTERNO 16 hs 
4. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO – RH 32 hs 
5. COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS 16 hs 
6. GESTÃO TRIBUTÁRIA 24 hs 
7. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E ISS ELETRÔNICO 16 hs 
8. CONTROLE DE ALMOXARIFADO 12 hs 
9. CONTROLE DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 12 hs 
10. CONTROLE DE VEÍCULOS – FROTAS 12 hs 
11. PROTOCOLO 12 hs 
12.DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA 

12 hs 

13. RECICLAGEM 40 hs 
 

Para o assessoramento operacional, treinamento de usuários necessário ao pleno funcionamento e manutenção dos sistemas a Proponente deverá realizar as visitas “in loco” necessárias, sempre que solicitadas, sem ônus a 
contratante. 

Durante toda a vigência contratual, a Proponente deverá prestar serviços de consultoria operacional em 
processo, manutenção operacional, bem como treinamento dos usuários e suporte técnico/operacional sem 
ônus a contratante.  

Os serviços de suporte dos sistemas têm como finalidade a sua parametrização, orientação e assessoria 
operacional, quando necessário, para que os mesmos atinjam os objetivos desejados quanto ao seu 
funcionamento, de acordo com as necessidades da Prefeitura. 

Caberá a Proponente fornecer Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de 
70% das atividades de cada curso e obtido aproveitamento mínimo de 70% na avaliação de aprendizado. 

Caberá a Proponente ministrar o devido reforço, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. 

Quando solicitado pela CONTRATANTE, a Proponente deverá providenciar alterações no programa de 
capacitação, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc. 

A implantação do Sistema de Gestão Municipal deverá compreender, para cada módulo, a execução das 
seguintes fases: instalação, parametrização, migração/conversão de dados e integração, treinamento e suporte. 

DA BASE DE DADOS 

Ao término do contrato ou rescisão contratual, a empresa vencedora deverá disponibilizar os módulos do 
Sistema de forma para consulta, para utilização da base de dados disponibilizando os módulos com a última 
base de dados fechada. 

A responsabilidade por manter essa base funcionando será da contratante não cabendo a contratada qualquer 
responsabilidade futura após entrega dos serviços. 
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Ao término do contrato ou rescisão contratual, a empresa deverá permitir a operacionalização dos módulos, no 
prazo máximo de 06 (seis) meses, para finalização e fechamento dos relatórios de Prestação de Contas junto 
aos órgãos fiscalizadores. (TCU, TCE, Câmara Municipal, Conselhos, CEF, dentre outros) 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS 
 
Os sistemas a serem fornecidos podem ser compostos por módulos, desde que atendam aos requisitos e 
funcionalidades, conforme descrito no TERMO DE CONFORMIDADE anexo e que sejam fornecidos por um único 
proponente. Em qualquer dos casos os módulos devem ser integrados entre si e trocarem informações 
conforme solicitado neste instrumento.  
Deverão ser executados no ambiente tecnológico da informação usado, e planejado, pela Prefeitura Municipal, 
conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados, ainda que condicionados à instalação, 
pelo adjudicatário, de software básico complementar. 
 
DA HABILITAÇÃO 
 
O licitante deverá apresentar para a habilitação os seguintes documentos, seja em original ou por cópia 
autenticada, em todas as páginas, em cartório, passivo de inabilitação caso não esteja autenticado ou falte 
algum documento: 
 
HABILITAÇÃO JURIDICA 

a) Declaração de Firma Individual, Contrato Primitivo ou Consolidado ou Ato Constitutivo, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório competente; 
b) Última alteração do Contrato Social ou Ato de Eleição de Diretores no caso de Sociedade 
por Ações, devidamente registrada na Junta Comercial; 

 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
d) Prova de Inscrição no Cadastro Estadual ou Municipal (Alvará), relativo a sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 
e) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União 
conjunta INSS (www.receita.fazenda.gov.br); 
f) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da licitante; 

f1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade 
com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição 
estadual. 

g) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da 
licitante; 
h) Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal 
(sítio:  www.caixa.gov.br); 
i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 
QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
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k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social de acordo com 
legislação vigente, vedada 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, que permitam aferir a condição financeira da empresa. Quando tratar-se 
de Sociedades Anônimas  
(S.A.) o Balanço Patrimonial deverá estar devidamente arquivado na Junta Comercial; 
 

A comprovação de boa situação financeira da licitante será aferida com base nos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), todos maiores ou iguais a 1 (um), 
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo. 
 

A demonstração terá que ser apresentada por declaração elaborado pelo representante da empresa 
com firma reconhecida constando seu nome, documento de identidade e CPF. 
 •ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE .......... ILC = AC/PC > 1,00 •ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL.................... ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1,00 •ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ......IEG = (PC+ELP) /AT < 1,00 
Onde:   
AC = ativo circulante 
PC = passivo circulante  
RLP = realizável ao longo prazo  
ELP = exigível ao longo prazo  
AT = ativo total 

Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 

- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em Jornal; ou 
- por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
proponente; ou 
- por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da proponente. 
Comprovação de capital, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global estimado para o 
exercício, conforme Artigo 31, Parágrafos 2º e 3º, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
l) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

m) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 
público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou esteja prestando serviços compatíveis 
com o objeto desta licitação, de forma satisfatória e a contento, devidamente datado (s), identificando 
o responsável pela assinatura, com firma, reconhecida e em papel timbrado da empresa. Entende-se 
como serviço compatível com o objeto licitado a prestação dos seguintes serviços: 
que comprove experiência na implantação, customização, migração e treinamento de sistemas de 
acordo com objeto e módulos pretendidos (citar os módulos); 
que comprove experiência na implantação de sistema de gestão municipal; 
que comprove prestação de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas padrão cliente-
servidor e web; 
 
DECLARAÇÕES 
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n) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, 
exceto na qualidade de aprendiz, quando for o caso, conforme modelo constante no ANEXO V 
o) Atestado de Visita Técnica (Facultativo), fornecido pela Prefeitura, comprovando que o 
interessado realizou a visita técnica, tomando conhecimento de todas as informações e das condições 
e locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, conforme modelo no ANEXO IX ou, 
Atestado de Renuncia à Visita Técnica, conforme Modelo no ANEXO X. 
 

A Visita Técnica poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista 
para abertura do processo. 
 

Caso a licitante ópte pala realização da Visita Técnica, o agendamento deverá ser 
comunicado 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista da visita, pessoalmente no setor 
de Informática ou, através do telefone nº (24)2263-0070, falar com o Sr. Júnior. 
 

O representante no ato da visita deverá apresentar credenciamento/autorização e documentação de 
identidade para realização da mesma sob pena de descredenciamento. 
 

p) Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que os sistemas são de sua 
propriedade e posse, uma vez que não será permitida a terceirização dos softwares ofertados; 
 

As certidões emitidas através da rede mundial de computadores (internet) serão aceitas para fins desta 
licitação, sujeitas a verificação da veracidade das informações no ato da sessão. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As Dotações Orçamentárias para execução do presente objeto são de fontes próprias ou recursos vinculados 
previstas na Lei Orçamentária Anual de 2019 e suas correspondentes nos exercícios posteriores, no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consignados da seguinte forma: 

 

ORGÃO UNID. 
CLASSIFICAÇÃO 
PROGRAMÁTICA 

PROJETO/A
TIVIDADE 

ELEMNTO 
DESPESA 

FONTE RECURSO 
 

02 07 04.122.0004 2.010 3.3.90.39 
TESOURO 

MUNICIPAL 

04 01 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 
TESOURO 

MUNICIPAL 
 

As despesas relativas aos exercícios posteriores, serão executadas com base em dotação específica para o 
citado Exercício Financeiro, em fase de aprovação pelo Poder Legislativo e serão registradas por apostilamento 
de acordo com as notas de empenho. 
 

(Fundamentação Legal - Inciso III do Artigo 55 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93) 
 

DO CONTRATO / DO ADITAMENTO 
 

As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão atribuir outras cláusulas de acordo 
com o Gestor do Pedido, Coordenadoria de Controle de Contrato e Procuradoria Geral do Município e o objeto 
empregado, para fins de efetividade e legalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação dos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal n° 
8.666 de 21/06/93. 
 

O Gestor do Pedido poderá solicitar ao Ordenador de Despesa ADITAMENTO CONTRATUAL nos termos do art. 
57, 65 e 78 da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93.  
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Os reajustes que se fizerem necessários obedecerão aos índices oficiais do governo, acumulados nos últimos 12 
(doze) meses da data de atualização através de termo de apostilamento. 
 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

Os itens do Edital da Licitação serão aplicados de acordo com a Comissão Permanente de Licitação, Procuradoria 
Geral do Município e a equipe Gestora do Pedido, bem como o presente termo de referência. 
 

DO CUSTO ESTIMADO 

O preço mensal estimado pela Administração, incluíndo o Fundo Municipal de Saúde, para a execução do objeto 
é de R$ 49.449,84 (quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o 
valor Global (12 meses) é de R$ 593.398,13 (trezentos quinhentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e 
oito reais e treze centavos). 

LOTE ÚNICO 

Item Quant Unid Descrição das Unidade/Módulos 
Valor Unit. (R$) 
Máximo Aceito 

Valor Total(R$) 
Máximo Aceiro 

1 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO: 

Contratação de empresa especializada na 
área de informática, para locação de 
softwares de gestão pública, totalmente 
integrados e serviços, abrangendo 
instalação, implantação, migração de 
dados, treinamento e manutenção da 
solução integrada dos seguintes sistemas: 

  

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

R$ 4.941,09 R$ 59.293,13 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO 
PÚBLICO 

R$ 1.426,56 R$ 17.118,75 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE 
INTERNO 

R$ 1.647,03 R$ 19.764,38 

12 Mês 
SIATEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA 
DE PAGAMENTO - RH 

R$ 4.137,03 R$ 49.644,38 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS 

R$ 3.423,75 R$ 41.085,00 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
TRIBUTÁRIA 

R$ 4.928,13 R$ 59.137,50 

12 Mês 
SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS E ISS ELETRÔNICO 

R$ 3.592,34 R$ 43.108,13 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
ALMOXARIFADO 

R$ 1.854,53 R$ 22.254,38 
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12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

R$ 1.893,44 R$ 22.721,25 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
VEÍCULOS - FROTAS 

R$ 1.439,53 R$ 17.274,38 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 
PROTOCOLOS E PROCESSOS 

R$ 1.763,75 R$ 21.165,00 

12 Mês SITE INSTITUCIONAL R$ 2.541,88 R$ 30.502,50 

VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (R$) R$ 403.068,78 

 

Item Quant Unid Descrição das Unidade/Módulos 
Valor Unit. 

(R$) Máximo 
Aceito 

Valor Total(R$) 
Máximo Aceito 

2 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
Contratação de empresa especializada na 
área de informática, para locação de 
softwares de gestão pública, totalmente 
integrados e serviços, abrangendo instalação, 
implantação, migração de dados, 
treinamento e manutenção da solução 
integrada dos seguintes sistemas: 

  

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

R$ 4.941,09 R$ 59.293,13 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO 
PÚBLICO 

R$ 1.426,56 R$ 17.118,75 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
ALMOXARIFADO 

R$ 1.854,53 R$ 22.254,38 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

R$ 1.893,44 R$ 22.721,25 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
VEÍCULOS - FROTAS 

R$ 1.439,53 R$ 17.274,38 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 
PROTOCOLOS E PROCESSOS 

R$ 1.763,75 R$ 21.165,00 

12 Mês SITE INSTITUCIONAL R$ 2.541,88 R$ 30.502,50 
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VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (R$) R$ 190.329,39 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (ADMINISTRAÇÃO + SAÚDE) R$ 593.398,13 

 
Os valores estão fundamentados nos preços praticados no mercado para fins de início do procedimento, cuja 
ratificação de valores estará vinculada a pesquisa atualizada realizada pela Secretaria de Compras, 
prevalecendo esta última para fins de valores a serem praticados. 
 
A pesquisa foi realizada com base no Acórdão TCU nº 127/2007, que disciplina a realização de consulta de 
mercado para a formação dos preços orçados, utilizando-se de fontes oficiais ou de orçamentos emitidos por, 
no mínimo, três fornecedores, quando houver 
 
As Propostas que apresentarem valores superiores aos constantes do Quadro de Custos Estimados, supra, 
serão automaticamente DESCLASSIFICADAS. 
 
(Fundamentação Legal – Inciso III do Artigo 55 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93) 
 
 
Paraíba do Sul, 05 de novembro de 2019 
 
 
 
Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Francisco José Silva Sant´Ana 
Secretário Municipal de Compras e Licitações 
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TERMO DE CONFORMIDADE 
 

A fim de estabelecer uma padronização que permita a manutenção e a 
compatibilidade dos arquivos e aplicativos contemplados no sistema a ser contratado 
o mesmo deverá, obrigatoriamente, obedecer no mínimo, os seguintes padrões 
técnicos e operacionais abaixo descritos: 
 

CARACTERIZAÇÃO COMUM 
OPERACIONAL DOS SISTEMAS 

 

CARACTERIZAÇÃO COMUM OPERACIONAL DOS SISTEMAS 
1.  O SOFTWARE (sistema) deve funcionar em rede sob os seguintes sistemas operacionais: 

Windows NT Server, Windows 2003 Server, Windows 2012 Server, Unix, Linux, OS/2 
Server, Novell Netware ou OS/400, com as estações de trabalho rodando sob os sistemas 
operacionais Windows (Windows Seven) e Linux e módulos web. 

2.  Se o licitante optar por soluções que representem custos e investimentos para o banco de 
dados (por exemplo, ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, DB2 e SYBASE SQL 
ANYWHERE) a Contratante aceitará desde que todos os custos para implantação nos 
servidores e nas estações de trabalho incluindo qualquer tipo de licenciamento sejam 
totalmente assumidos pela CONTRATADA. 

3.  O SOFTWARE (sistema) deve ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a 
realização de tarefas concorrentes. 

4.  O SOFTWARE (sistema) deve prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo 
segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso 
de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário 
e função. 

5.  O SOFTWARE (sistema) deve utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer 
comunicação dos sistemas aplicativos com os usuários. 

6.  O SOFTWARE (sistema) deve exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de 
erro informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua 
confirmação, conforme o caso. 

7.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir realização de cópias (backup) em todos os 
sistemas. 

8.  O SOFTWARE (sistema) deve assegurar a integração de dados de cada sistema, garantindo 
que a informação seja alimentada uma única vez, compartilhando os arquivos e tabelas 
entre suas partes: sistemas, módulos ou funções. 

9.  O SOFTWARE (sistema) deve conter teclas e funções padronizadas em todos os sistemas, 
de forma a facilitar o seu aprendizado e operação. 
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10.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a 
gravação opcional dos mesmos em arquivos, com saída em CDs, pendrive ou disco rígido e 
a seleção da impressora da rede desejada; 

11.  O SOFTWARE (sistema) deve garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra 
de item e geral, conforme o caso. 

12.  O SOFTWARE (sistema) deve conter procedimento de ajuda na opção de sistema 
executada, onde o sistema explique ao usuário o funcionamento desta. 

13.  O SOFTWARE (sistema) deve conter teclas de atalho para facilitar o uso da opção. 
14.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir uso de mouse na execução das atividades. 
15.  O SOFTWARE (sistema) deve conter demonstrativo em cada módulo de forma eletrônica 

alertando o usuário para novas funções, novidades e melhoria no sistema para cada versão 
efetuada. 

16.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro de usuários do sistema, com nome 
completo, nome reduzido para acesso rápido ao sistema e senha pessoal de acesso. 

17.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir limitação de acesso por usuário a rotinas do 
sistema, onde será colocado acesso somente a determinadas funções do sistema. 

CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES. 
CONTRATOS 

18.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar cadastro dos contratos administrativos que contenha os 
seguintes campos: número, objeto, regime ou forma de execução, datas (assinatura, vigência, 
publicação). 
Itens do processo, dotação orçamentária, forma de contratação (modalidade, dispensa e 
inexigibilidade), credor/fornecedor, valor contratual, data de envio ao TCE, todos de forma 
automático a partir da informação do processo ou requisição, 
Tal informação é imprescindível para publicação dos contratos na forma exigida pela Lei nº 
9.755/98, artigo 1º, inciso V e envio aos sistemas de controle do TCE. 

19.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de aditivos contratuais para fins de acréscimos e 
supressão de quantitativo, reajustes ou prorrogação contratual (prazo de vigência), buscando 
automaticamente os dados pré cadastrado do contrato original. 

20.  O SOFTWARE (sistema) deverá gerar arquivo para exportação de dados de contratos conforme 
layout exigido pelo TCE. 

21.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a vinculação de requisições de empenho no contrato. 

CADASTRO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS 
22.  O SOFTWARE (sistema) deve na criação do produto o sistema deverá gerar o controle automático 

(numérico), sequencial dos referidos cadastros. 
Deve conter os seguintes campos: nome, complemento, grupo, subgrupo, classificação (consumo, 
serviço, permanente ou obras), unidade de medida 

23.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de pesquisa dos itens cadastrados contendo filtros 
(por grupo, subgrupos, códigoe nome) e ainda opção de ordenação por codificação ou ordem 
alfabética. 

24.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção de inativar o produto cadastrado já utilizado pelo 
sistema, o qual não deverá ser visualizado em novos procedimentos. 
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CADASTRO DE CREDOR/FORNECEDORES 
25.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir os seguintes campos para cadastro com geração de código 

automático numérico sequencial: 
Nome/razão social, endereço completo, objeto social, atividades, sócios, informação bancária. 
Diferenciação enquadramento da empresa (ME, EEP e MEI) 
Quando o credor for servidor deverá permitir a inserção do número da matrícula. 

26.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir alteração da Razão Social, sem necessidade de cadastro de 
novo fornecedor. 

27.  O SOFTWARE (sistema) deve para efeito de consulta no cadastro deve permitir a busca por CNPJ / 
cpf, nome, logradouro, cidade e código. 

28.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastrar e informar documentos apresentados com geração 
do CRC, para fins de cadastramento na forma do artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 

REQUISIÇÕES PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
29.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inclusão, alteração e emissão, tramitação de requisição de 

compras/contratações, contendo as seguintes informações: requisitante por centro de custo, item, 
quantidade, valor unitário e global, objeto da descrição e finalidade da contratação. 

30.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a criação de uma nova solicitação (requisição) de 
materiais e/ou serviços a partir de outra existente com a possibilidade de se fazer ajustes 
posteriormente nas informações (quantidades, itens, dotações, etc.) para tornar ágil o processo de 
digitação. 

31.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a criação de novos usuários com perfil de autorização 
(tramitação). 

32.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de controle de usuários o qual poderá modificar 
apenas às suas respectivas solicitações (requisições), se assim for definido. 

33.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir exclusão de solicitações de materiais e serviços que já 
forem tramitadas para outros locais. 

34.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar consulta das solicitações através de gráficos e tabelas 
trazendo o local, data e descrição das tramitações realizadas. 

LICITAÇÃO 

35.  O SOFTWARE (sistema) deverá no cadastro informar número do processo de forma automática, 
caso necessário, permitir também alteração manual do mesmo. 

36.  O SOFTWARE (sistema) deve conter campos de cadastro: data de abertura do processo, da 
publicação do ato convocatório (quando for licitação) e de seu término (adjudicação, homologação 
ou ratificação.) 

37.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de julgamento: item ou global, conforme previsto no 
artigo 40, inciso VII da Lei nº 8.666/93; 

38.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir enquadramento principal da contratação: essa informação 
tem por objetivo apurar se a contratação em tela se refere à obras e serviços de engenharia (artigos 
23, inciso I) ou compras e demais serviços (artigo 23, inciso II) para verificar fracionamento de 
despesa no prosseguimento do processo; 

39.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir descrição do objeto a ser licitado 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/


Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                        Processo Administrativo nº 2019/6/5383 
                                                 Processo Licitatório nº 064/2019 
                                                Pregão Presencial nº 058/2019 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 
 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 – CEP: 25 850-000 

Tel.: (24)2263-4469 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
37 

 

40.  O SOFTWARE (sistema) deve incorporar de forma automatizada a requisição e cotação (já 
cadastrada na fase interna da licitação). 
Possibilidade cadastramento de itens manualmente, caso necessário. Gerando automaticamente 
ordem de produto e código automático do sistema. 
Permitir gerar o arquivo do anexo principal dos itens contendo campos de tabela com descrição, 
código quantidades, valores e marca dos produtos a serem licitados. 

41.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastrar o licitante e a melhor proposta na mesma tela do 
processo licitatório e automaticamente o sistema calcular a melhor oferta. 

42.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a inclusão de itens ou aumentar a quantidade conforme a 
alteração contratual. 

43.  O SOFTWARE (sistema) deve gerar a solicitação de reserva de recursos orçamentários, bem como 
sua tramitação ao setor contábil para efetivação (bloqueio da ficha) e emissão do impacto 
orçamentário e financeiro antes da publicação do ato convocatório, garantindo assim a efetiva 
reserva seja condição de continuidade do procedimento na fase externa na licitação, conforme prevê 
os artigos 7º, § 2º, inciso III e artigo 14 da Lei nº 8.666/93. 

44.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir gerar um processo a partir de um outro pré existente com 
possibilidades de alterar campos de quantidades  

45.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir realização de compras diretas com geração de requisição 
em um processo simples de contratação. 

46.  O SOFTWARE (sistema) deverá gerar arquivos referentes a licitações/dispensa/inexigibilidade 
conforme layout exigido pelo TCE. 

MODALIDADE PREGÃO 

47.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de geração e envio do arquivo para elaboração das 
propostas para licitantes. 

48.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a importação dos arquivos de propostas de preços 
elaboradas pelos licitantes de forma eletrônica ou manual. 

49.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir forma de julgamento das propostas de preços unitária ou 
global (lote) 

50.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o tratamento diferenciado às microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP) na fase de lances verbais, conforme exigência da Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 

51.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir na apuração por lote, a readequação dos valores dos itens 
constantes em cada lote de acordo com lance final ofertado de forma manual e ou o rateio 
(proporcionalidade) de forma automática do valor final ofertado (menor valor). 

52.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir na fase de lances a possibilidade de classificar e demonstrar 
automaticamente as propostas com base a de menor valor de acordo com a legislação vigente. 

53.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir desclassificar, declinar, reiniciar, encerrar o item na fase de 
lances. 

54.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir na fase de lance o fornecedor atual, próximo 
fornecedor, valor limite, último lance da rodada de forma automática. 

55.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de ata sintética e analítica (lance a lance, vencedor, 
marca, situação do item, lançamentos de ocorrências na sessão) e assinatura dos membros e 
licitantes no encerramento do pregão. 
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56.  O SOFTWARE (sistema) deve realizar licitação pelo sistema de registro de preços pelo critério de 
maior desconto em itens constantes de tabelas oficiais, catálogos de fabricantes, etc. 

57.  O sistema deve permitir a exclusão de um pregão com geração de backup de forma automática. 

REQUISIÇÃO DE EMPENHAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

58.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir ao finalizar o procedimento licitatório a geração de uma 
requisição automática com base nas informações finalizadas do processo para empenhamento pelo 
setor contábil da despesa com tramitação e aprovação da requisição pelo Controle Interno. 

59.  O SOFTWARE (sistema) deverá, na geração da requisição conter as seguintes informações: 
1)Código automático (Numérico); 
2)Número do processo licitatório; 
3)Dotações orçamentarias (ficha, fonte e centro de custo); 
4)Prazo de entrega; 
5)Condições de pagamento; 
6)Histórico; 
7)Itens; 
8)Fornecedor com a proposta final. 

60.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração parcial das requisições quando o tipo for Global e 
Estimativo. 

61.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir anulação parcial da requisição quando o tipo for global e 
estimativo. 

62.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o reajuste/reequilíbrio das propostas licitadas direto na 
requisição estimada e ou global; 

63.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir complementar (VALOR/QUANTIDADE) em uma 
requisição já empenhada quando o tipo da mesma for global ou estimado  

64.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir na execução, o remanejamento de quantidades, valores, 
prevendo ainda a inclusão de novos recursos orçamentários ou alteração de fornecedor. 

65.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de requisição para empenho ordinário, 
principalmente nos processos de registro de preço. 

66.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração automática da ordem de compras/serviços após 
empenhamento da despesa pelo setor responsável pela contabilidade. 

67.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir localizar requisições através dos filtros: data, fornecedor, 
código da licitação etc. 

RELATÓRIOS GERENCIAIS 
68.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exibição de todos os produtos cadastrados no sistema, e 

informar em quais licitações o mesmo está sendo utilizado.  
69.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o detalhamento dos fornecedores ativos cadastrados. 
70.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir detalhamento de contratos/aditivos, com as seguintes 

informações: 
-Data do início da vigência; 
-Data do vencimento; 
-Número do contrato; 
-Quantos aditivos tem no mesmo. 
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71.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão da relação dos licitantes vencedores em 
determinado processo licitatório contendo as seguintes informações: 
-Itens separados por fornecedor; 
-Proposta de cada item adquirido por fornecedor; 
-Relação total dos itens adquiridos de cada fornecedor. 

72.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir Relação simplificada de todas as licitações geradas no 
software contendo as seguintes informações: 
-Número do processo licitatório; 
-Data da homologação; 
-Vencedores; 
-Proposta final da licitação separando por fornecedor. 

73.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o saldo da licitação por dotação orçamentaria. 
74.  O SOFTWARE (sistema) deve exibir o saldo da licitação de forma resumida, incluindo a liquidação 

e o saldo a liquidar. 
75.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o saldo da licitação de forma analítica contendo as 

informações das requisições geradas dentro do processo licitatório. 
76.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o gasto por licitação. 
77.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o saldo restante das requisições quando o tipo for 

global ou estimativo, e detalhar os saldos já consumidos. 
78.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão dos mapas de apurações por processo. 
79.  O SOFTWARE (sistema) deve existir forma de controle na tela de todas requisições de empenho 

geradas de um processo demonstrando controle dos saldos licitado, requisitado, a requisitar, 
anulados, remanejados. 

GESTÃO DE ALMOXARIFADO 

80.  O SOFTWARE deve permitir inclusão de dados relativos às entradas e saídas no almoxarifado de 
forma integrada com o documento de autorização de execução contratual, devendo existir ainda a 
possibilidade de registro de entrada parcial. 

81.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir inclusão de dados relativos às entradas e saídas que são 
independentes de execução orçamentária (doação, transferência, permuta, devolução e outras) no 
almoxarifado. 

82.  O SOFTWARE (sistema) deve gerar documento de registro das saídas para consumo do 
almoxarifado no momento subsequente ao processamento. 

83.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir consultas de todas as movimentações de entrada e saída de 
um determinado material. 

84.  O SOFTWARE (sistema) deve utilizar o conceito de centros de custos (unidades administrativas) 
na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo. 

85.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o gerenciamento integrados dos estoques de materiais nos 
diversos almoxarifados (central e sub almoxarifados), de forma que o apenas o(s) responsável (is) 
geral (is) pelo almoxarifado central tenha acesso amplo e irrestrito aos sub almoxarifados para fins 
de consolidação. 

86.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório mensal ou anual de movimentação por almoxarifado 
(individual ou consolidado).  

87.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais em 
estoques. 
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88.  O SOFTWARE (sistema) deve realizar o fechamento mensal das movimentações de materiais, 
bloqueando o movimento nos meses já encerrados. 

89.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar estorno da última movimentação de um material em 
almoxarifado, desde que o mês não esteja encerrado, com restrição e acesso por meio de senha. 

90.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar estorno de qualquer movimento de um material em 
almoxarifado, desde que o mês não esteja encerrado e o saldo não fique negativo, com restrição e 
acesso por meio de senha. 

91.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão de relatórios gerenciais do PCASP de Valor 
Patrimonial e Variação Patrimonial Diminutiva, e controle das despesas pagas e liquidadas para 
verificação das movimentações pendentes para entrada no almoxarifado. 

92.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão dos anexos exigidos pela deliberação TCE no 
final de cada exercício. 

GESTÃO DE PATRIMÔNIO 

93.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório do inventário dos bens por unidade administrativa 
(centro de custo) 

94.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório (individualizado ou não) de bens em inventário, 
informando: 
 a) Localizados e pertencentes à própria unidade administrativa    

b) Localizados, mas pertencentes à outra unidade administrativa;  
c) Não localizados; 

95.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, 
possibilitando a escolha por unidade administrativa e/ou por responsável. 

96.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório(s), mensal e anual, da movimentação de bens 
informando: saldo anterior, incorporações (resultantes e independentes de execução orçamentária), 
baixas (resultantes e independentes de execução orçamentária), reavaliações e saldo atual. 

97.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relação de bens e imóveis. 
98.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir localização do bem patrimonial cadastrado através de sua 

codificação do cadastro de materiais ou serviços. 
99.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir integração com o SOFTWARE de gestão da frota 

municipal. 
100. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o cadastro de seguro ou garantia de um bem com as 

seguintes informações: 
  SEGURO – Plaqueta de identificação, número da apólice, período em garantia, seguradora, 
corretor, telefone de contato, valor pago e observações; 
GARANTIA – Número da garantia, período em garantia, contato, telefone para contato e 
observações. 

101. O SOFTWARE (sistema) deve realizar o fechamento mensal das movimentações, bloqueando o 
movimento nos meses já encerrados. 

102. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatório auxiliar para verificação das despesas executadas 
sob o elemento 4490.52 e as incorporações resultantes de execução orçamentária dos bens 
patrimoniais 

103. O SOFTWARE (sistema) deve admitir a transferência dos bens patrimoniais entre as unidades 
administrativas. 
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104. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar emissão de relatórios gerenciais do PCASP de 
Inventário Ativo e Resultado do Mês, e controle das despesas pagas e liquidadas para verificação 
das movimentações pendentes. 

105. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão dos anexos exigidos pela deliberação TCE no 
final de cada exercício. 

GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL 

106. O SOFTWARE (sistema) deve possuir integração com o SOFTWARE de Gestão do Patrimônio, 
permitindo o acesso aos dados patrimoniais do veículo. 

107. O SOFTWARE (sistema) deve permitir lançamento de despesas (combustíveis, peças, serviços) 
para veículos da frota municipal e outros veículos cedidos por terceiros. 

108. O SOFTWARE (sistema) deve gerar relatório mensal a partir das informações do item acima  
109. O SOFTWARE (sistema) deve conter registro de motoristas, contendo dados essenciais da CNH. 
110. O SOFTWARE (sistema) deve conter cadastro das multas de trânsito, com respectivos veículos e 

responsáveis. 
111. O SOFTWARE (sistema) deve conter cadastro das solicitações dos veículos e agendamento (data e 

hora de saída e entrada, quilometragem da saída e entrada, informações complementares). 
112. O SOFTWARE (sistema) deve possuir controle dos veículos terceirizados (transporte escolar, etc)  
113. O SOFTWARE (sistema) deve possuir controle de abastecimento 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS 

114. O SOFTWARE (sistema) deve apoiar a Contratante de Recursos Humanos e o gerenciamento dos 
processos, com base em informações de admissão, evolução salarial, lotação e outros dados de 
assentamento funcional e pagamento de pessoal. 

CARGOS, SALÁRIOS E CONCURSOS. 
115. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação 

municipal, contemplando progressões horizontais de forma a viabilizar: vinculação do 
vencimento/salário dos servidores, execução de aumento/reajuste automático. 

116. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a execução de aumento/reajuste dos valores de 
salário/vencimento dos funcionários, dos cargos e funções, automaticamente, por percentual, por 
nível da tabela salarial, por faixa salarial, por acréscimo de valor e para valor estipulado. 

117. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos cargos e funções previstos na legislação 
municipal, possibilitando: distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão, agentes políticos, 
funções estabilizadas CF/88, funções temporárias e outros tipos de função; definição do número de 
vagas criadas e vinculação à tabela salarial. 

118. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento de cargos e funções, possibilitando 
registro da fundamentação legal (criação/alteração), escolaridade mínima exigida, CBO 
correspondente, início de vigência e data da extinção, se for o caso. 

119. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de listagem dos cargos e funções cadastrados, 
com informação da tabela e nível salarial, quantidade de vagas, salário/vencimento inicial e CBO 
correspondente a cada item. 

120. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar controle de vagas ocupadas e não ocupadas tanto pelo 
cadastro de cargo ou pela função, informando no momento do cadastro de um novo funcionário se 
essa quantidade foi excedida. 
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121. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar a emissão de relatório com valores de subsídio e 
remuneração dos cargos vigentes para atendimento ao artigo 39, § 6º, da CF/88. 

122. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos Concursos Públicos, contemplando registro 
de: edital, datas de homologação, validade e prorrogação, especificação dos cargos e vagas 
concursados, e fundamentação legal correspondente a cada um deles. 

123. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo automático das férias no mês ou adiantamento 
das férias dos servidores, baseado no mês anterior, período aquisitivo ou nos últimos 12 meses. 

124. CADASTROS GERAIS 
125. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento da estrutura administrativa/organizacional 

da CONTRATANTE, definindo os locais de trabalho (lotação/fichas) com vinculação, integrada à 
Contabilidade, às unidades orçamentárias da CONTRATANTE e possibilitando a emissão de 
listagens dos locais de trabalho cadastrados. 

126. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o cadastro de atos constitucionais do município como 
decretos, emendas, leis, medidas provisórias, portarias, resolução, pareceres dentre outros, afim de 
se ter esses dados armazenados eletronicamente para consultas. 

127. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o cadastro de bancos e agências para pagamento dos 
servidores, viabilizando a emissão de listagens destes. 

128. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento de códigos de afastamentos e licenças, e a 
configuração destes em relação à suspensão ou não de cálculos de pagamentos conforme legislação 
pertinente, considerando também as configurações de suspensão/interrupção/perda para as 
progressões salariais, suspensões para contagem de tempo de serviço e progressão por tempo de 
serviço, e contagem para pagamento de 13º salário. 

129. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar ao usuário a criação de registro das ocorrências 
profissionais dos servidores, previstas na legislação municipal, conforme necessidade do serviço de 
pessoal (como por exemplo: férias, férias prêmio, avaliação de desempenho, apostilamento, etc.), 
para registro no histórico profissional dos servidores. 

130. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a configuração de operadores do SOFTWARE com 
permissão para inclusão/alteração/exclusão de registros no cadastro de pessoal ou permissão apenas 
para consulta dos dados cadastrais 

CADASTRO DE PESSOAL 
131. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de pessoal. 
132. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de documentos e dados pessoais;  
133. O SOFTWARE (sistema) deve permitir especificação da forma de provimento e natureza da 

vinculação conforme situações previstas na CF/88, legislação federal e legislação municipal. 
134. O SOFTWARE (sistema) deve permitir vinculação à tabela salarial. 
135. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registo de período de estágio probatório. 
136. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de provimento derivado. 
137. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro histórico das movimentações referentes a: 

progressões na tabela salarial; cargos e funções que o servidor tenha desempenhado. 

138. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro histórico de contagens de tempo para cálculo de 
adicional de tempo de serviço e/ou para apuração de tempo de serviço. 

139. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro da jornada de trabalho semanal e mensal; 
140. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro da vinculação à dotação orçamentária, integrada à 

Contabilidade. 
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141. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de períodos de afastamento e/ou cessões. 
142. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registo de períodos de férias regulamentares. 
143. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de indicador de exposição à agente nocivo (para 

servidores segurados do RGPS). 

144. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar o cadastro de pessoal com, no mínimo, as seguintes 
informações: data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, grau de escolaridade, naturalidade, 
nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço completo; dados para pagamento do servidor; 
documentação (identidade/RG, CPF, título de eleitor, certificado militar, PIS/PASEP e CNH), 
vínculo para RAIS, tipo de salário (conforme codificação da RAIS), categoria do trabalhador 
(conforme codificação para GFIP), tipo de Ato de Pessoal (conforme codificação do TCE/RJ 
SIGFIS). 

145. O SOFTWARE (sistema) deve validar os números de CPF e PIS/PASEP informados no 
SOFTWARE para os servidores cadastrados.  

146. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar, nos casos de admissão de pessoal, o aproveitamento de 
informações cadastrais registradas em cadastros anteriores.  

147. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a informação e manutenção do provimento em cargo 
comissionado por recrutamento interno ou funções de confiança no cadastro do servidor 
concursado, viabilizando o registro concomitante destes provimentos para controle das vagas 
ocupadas.  

148. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos dependentes dos servidores e efetuar o 
controle automático destes para fins de cálculo de salário-família (conforme critérios legais 
definidos pelo regime previdenciário aplicável a cada categoria de servidor) e deduções no cálculo 
do IRRF.  

149. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de dados pessoais, documentos e de forma de 
pagamento de pensionistas que recebem pensão alimentícia. 

150. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o registro histórico das ocorrências de faltas dos servidores, 
justificáveis ou não, com especificação do seu período de ocorrência, gerando lançamento 
automático de desconto, conforme o caso, para o cálculo da folha de pagamento.  

151. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento de contagem de tempo dos servidores, 
com especificação da quantidade de dias, meses e anos, para fins de acréscimo ou dedução 
automática na apuração do total de tempo de serviço, conforme legislação municipal.  

152. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar o registro de ocorrências profissionais dos servidores, 
previstas na legislação municipal, possibilitando consulta de tais registros a partir do cadastro do 
servidor. 

153. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o registro histórico dos locais de trabalho dos servidores 

154. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar o agrupamento do pessoal a partir de características 
comuns, possibilitando: definição de regime jurídico e regime previdenciário, configuração de 
cálculos automáticos de eventos (proventos, descontos, bases e encargos) e/ou emissão de 
relatórios/arquivos em separado.  

155. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar emissão de relatório dos dados registrados no 
cadastro de pessoal (ficha cadastral).  
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156. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar a alteração da dotação orçamentária dos servidores, 
coletivamente, por ocasião da abertura de exercício ou durante a execução orçamentária. 

157. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de relatório de pessoal que contenha: nome, data 
de nascimento, raça, estado civil, banco de recebimento de salários, agência do banco, conta 
corrente para depósitos, número da identidade (RG), número da carteira de trabalho, CPF, 
PIS/PASEP, lotação, dotação, cargo, função, beneficiários (aposentados/pensionista por morte), 
dependentes, regime de trabalho, previdência e vínculo empregatício. Permitir também a impressão, 
ou a geração de arquivo dos dados selecionados.  

FOLHA DE PAGAMENTO 

158. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de folha de ponto e etiqueta para cartão de ponto 
para apuração de frequência.  

159. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar emissão de relatórios para apontamento e conferência 
dos lançamentos de eventos referentes ao cálculo da folha de pagamento.  

160. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a criação de tabelas de cálculo necessárias à configuração 
de fórmulas de eventos de cálculo, para atender à legislação e a situações específicas da 
CONTRATANTE (como, por exemplo: auxílio-transporte, auxílio-alimentação e convênios) 
possibilitando atualização/manutenção dos valores das tabelas pelo usuário do SOFTWARE e 
emissão de listagem das tabelas cadastradas.  

161. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a configuração de eventos, fórmulas de cálculo e 
incidências para cálculo, em atendimento à legislação aplicável à folha de pagamento, 
possibilitando, sempre que possível habilitação de eventos para cálculo automático, e também para 
atendimento a convênios e/ou contratos assumidos e autorizados pelos servidores (planos de saúde, 
empréstimos consignados, descontos sindicais, etc.). 

162. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar configuração da classificação contábil (receita ou 
despesa orçamentária ou extra orçamentária) dos proventos, descontos e encargos, integrada à 
Contabilidade e contemplando as normas estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163/2001 e 
pelo SIGFIS – TCE/RJ, pelo usuário do SOFTWARE.  

163. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar configuração de eventos para cálculo automático de 
vantagens/adicionais por tempo de serviço, como anuênio, biênio, quinquênio.  

164. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar emissão de listagem dos eventos (proventos, descontos, 
bases, encargos) cadastrados para cálculo da folha de pagamento.  

165. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o lançamento automático de eventos para cálculo na 
folha de pagamento, a partir de arquivo gerado conforme layout específico do SOFTWARE. 

166. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a leitura de arquivos gerados pelo Banco do Brasil S.A. e 
E-CONSIG, conforme convênio firmado com o órgão, com a finalidade de lançamento de 
descontos de empréstimos na folha de pagamento.  

167. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o lançamento, para fins de cálculo da folha de pagamento, 
de eventos fixos, parcelados e/ou variáveis.  

168. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo individual da folha de pagamento, possibilitando 
a visualização das etapas de cálculo de cada evento até a obtenção do resultado.  

169. O SOFTWARE (sistema) deve executar o cálculo para pessoal ativo, inativo (aposentado), 
pensionistas e beneficiários de pensão judicial, contemplando o regime jurídico e regimes 
previdenciários aplicáveis à CONTRATANTE. 
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170. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a execução de cálculos de adiantamento salarial, férias, 
adiantamento de 13º salário, 13º salário (parcela final), rescisão e extra (complementar) em 
separado do cálculo mensal da folha de pagamento. 

171. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar rotina para consolidação da remuneração de 
servidores com mais de um vínculo com o RGPS, ou com mais de um vínculo na própria empresa 
da CONTRATANTE, visando o cálculo da contribuição previdenciária do segurado e se o segurado 
optar (caso o vínculo seja em outra empresa), também o cálculo da contribuição do imposto de 
renda. 

172. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar o cálculo automático para casos de férias, rescisão e 
afastamentos.  

173. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar registros históricos dos cálculos de cada evento da 
folha de pagamento para acesso a qualquer tempo.  

174. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a visualização dos resultados dos cálculos, encerrados e em 
andamento, em forma de contracheque.  

175. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da folha de pagamento como: 
demonstrativo de pagamento, folha de pagamento analítica, ordem de pagamento bancária, 
apuração do recolhimento ao(s) regime(s) previdenciário(s), ficha financeira do servidor, 
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (de acordo com 
modelo definido pela Receita Federal do Brasil).  

176. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a contabilização automática da folha de pagamento, 
integrada à Contabilidade, e a emissão de relatório com discriminação dos eventos calculados, 
documentos contábeis a serem emitidos, por unidade/classificação funcional e programática, com 
especificação de favorecido e fonte de recurso vinculado. 

177. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatórios de cálculos já encerrados, a 
qualquer tempo, com apresentação de dados cadastrais vigentes na ocasião do cálculo. 

178. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de demonstrativo de pagamento/contracheque 
em formulários padrão ou em modelo para emissão em folha A4, disponibilizando sua emissão com 
opções de seleção de todos os servidores ou apenas um servidor, por ordem alfabética, por unidade 
orçamentária ou por local de trabalho e possibilitando impressão de mensagens. 

179. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar a emissão de folha de pagamento analítica com 
opções de seleção de todos os servidores, por ordem ou seleção de unidade orçamentária, local de 
trabalho, matrícula e nome do servidor ou de apenas um dos filtros especificados.  

180. O SOFTWARE (sistema) deve permitir classificação automática dos servidores da folha, para fins 
de pagamento escalonado, de acordo com o líquido calculado para o servidor ou conforme situações 
e critérios estabelecidos pela CONTRATANTE.  

181. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório para ordem de pagamento e arquivo 
bancário dos servidores com opções de seleção de todos os servidores, de forma de pagamento, de 
bancos/agências, de unidades orçamentárias e fontes de recursos financeiros ou de apenas um dos 
filtros especificados.  

182. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de listagens das verbas calculadas em folha de 
pagamento, separadamente, disponibilizando sua emissão com opções de seleção de todos os 
servidores, de todas as lotações, por fontes de recursos financeiros ou de apenas um dos filtros 
especificados.  

183. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios para apuração de valores das 
contribuições previdenciárias relativas à folha de pagamento, com opções de emissão analítica e 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/


Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                        Processo Administrativo nº 2019/6/5383 
                                                 Processo Licitatório nº 064/2019 
                                                Pregão Presencial nº 058/2019 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 
 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 – CEP: 25 850-000 

Tel.: (24)2263-4469 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
46 

 

sintética. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por lotação, por 
ficha, por fonte de recursos financeiros ou de apenas um dos filtros especificados.  

184. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios com resumos gerais de folha de 
pagamento. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por fontes de 
recursos financeiros, por ordem ou seleção de unidade orçamentária, de local de trabalho, por forma 
de admissão, ou de apenas um dos filtros especificados.  

185. O SOFTWARE (sistema) deve permitir estornos e cálculos complementares à folha de pagamento, 
mantendo inalterados os valores da folha de pagamento já encerrada.  

186. O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro de contagem de tempo de trabalho anterior, 
permitindo registrar tempo de trabalho e regime previdenciário. 

187. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o registro de convênios e empréstimos (parcelados ou 
fixos) que tenham sido consignados em folha, controlando automaticamente a baixa das parcelas.  

188. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a impressão da parcela atual e o total das parcelas no 
contracheque. 

189. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exclusão coletiva de eventos, possibilitando filtrar por 
grupo, cargo, função, lotação e forma de admissão.  

190. O SOFTWARE (sistema) deve permitir importação de registros de ponto eletrônico (faltas, horas 
faltas, adicional noturno, horas extras) conforme layout específico do SOFTWARE. 

191. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo de Folha Complementar para admissões do mês 
anterior que chegaram com atraso para cadastramento ou para pagamento de diferenças do mês 
anterior, inclusive para pagamento de diferença de reajuste retroativo, com os encargos devidos. 

192. O SOFTWARE (sistema) deve possuir mensagem de alerta para servidores com término de 
contrato dentro do mês sem a informação de rescisão, durante o cálculo geral da folha de 
pagamento. 

193. O SOFTWARE (sistema) deve possuir integração com o Sistema de Contabilidade/tesouraria que 
permita a contabilização automática e baixa da folha de pagamento após fechamento, com as 
informações das naturezas de despesas; 

194. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emitir relatórios somente da folha complementar ou 
qualquer outra em separado (mensal, férias, rescisão, adiantamento salarial e 13º). 

195. O SOFTWARE (sistema) deve emitir ficha de registro de frequência, com as informações de faltas, 
afastamentos, férias, além dos sábados, domingos e feriados. 

196. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de contracheques e informes IRRF via internet 
e/ou intranet 

GERAÇÃO DE ARQUIVOS E RELATÓRIOS DE INTERFACE COM OUTRAS 
ENTIDADES 

197. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivo para pagamento dos servidores para 
instituição (ões) financeira(s) conveniada(s), segundo seus padrões. 

198. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivos para importação por sistemas oficiais 
para emissão de declaração de informações e/ou recolhimento de contribuições/tributos incidentes 
sobre a folha de pagamento, como GFIP, DIRF, RAIS, MANAD, SIFGIS, SICOM, SIOPE, E-
SOCIAL conforme especificações definidas pelos órgãos oficiais competentes. 

199. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivos com dados dos segurados servidores 
e seus dependentes para fins de avaliação atuarial, no padrão definido pela entidade contratada. 

200. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de ficha financeira com salários de contribuições 
ao RGPS. 
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201. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do extrato individualizado das contribuições dos 
segurados e do ente estatal ao RPPS, para atendimento à Portaria MPAS nº 4992/1999. 

202. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão dos anexos da Instrução Normativa TCE RJ. 
203. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão das planilhas exigidas na fiscalização “in loco” 

do TCE RJ. 
204. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exportação de dados, em arquivo magnético, para o 

cadastramento do servidor no PASEP, conforme convênio e layout do Banco do Brasil S.A., 
contemplando o lançamento automático do código do PASEP no cadastro dos servidores.  

205. O SOFTWARE (sistema) deve permitir exportação e importação de dados, conforme layout do 
Banco do Brasil S.A., para atender a convênio para pagamento do abono/rendimentos do PASEP, 
contemplando o lançamento automático do valor do abono/rendimentos para os servidores com 
cálculo na folha de pagamento.  

206. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios auxiliares para a digitação de 
prestação de contas. 

207. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exportação de dados (csv/txt) para sistema de relógio de 
ponto, conforme layout da entidade prestadora do serviço de registro do ponto. 

RECURSOS HUMANOS 

208. O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório da tabela salarial, com possibilidade de listar os 
servidores vinculados a cada nível/grau e ainda os servidores com salário/vencimento desvinculado 
da tabela salarial.  

209. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar progressão horizontal automática (com ou sem avaliação 
de desempenho) para alteração salarial/vencimento no cadastro dos servidores.  

210. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão individual de contratos 
trabalhistas/administrativos, conforme modelo previamente definido pelo órgão, a partir dos dados 
registrados no cadastro de pessoal.  

211. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de termos aditivos de contratos possibilitando 
arquivamento dos documentos gerados no banco de dados.  

212. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relação de aniversariantes do mês e etiquetas 
com os respectivos endereços.  

213. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo endereço dos servidores, 
podendo ser emitido em modelo específico de etiqueta, disponibilizando sua emissão com opções 
de seleção de todos os servidores, e por agrupamento de servidores.  

214. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração em arquivo de dados cadastrais e de cálculos 
dos servidores, com no mínimo os seguintes dados: nome empresa, nome do servidor, matrícula, 
data de admissão, cargo, função, lotação, ficha orçamentária, fonte, salário contratual, salário do 
mês, salário família, INSS, IRRF, códigos de provento e desconto. 

215. O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar emissão de relatórios de servidores afastados e/ou em 
cessão, por código de afastamento, por data de início, por data de retorno ou por período do 
afastamento/cessão.  

216. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios de servidores por ficha/dotação 
orçamentária. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por ficha 
orçamentária, por forma de admissão, com opção de inclusão ou não dos servidores afastados, ou 
de apenas um dos filtros especificados. 
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217. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios de pessoal admitido por concurso 
ou sem concurso. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por 
código de cargo efetivo, por unidade orçamentária, com opção de inclusão ou não de servidores 
afastados ou de apenas um dos filtros especificados.  

218. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios de servidores referente a férias 
regulamentares, contendo os períodos aquisitivos já gozados e os não gozados e para verificação de 
férias regulamentares de até dois períodos aquisitivos não gozados, com inclusão ou não dos 
servidores afastados. 

219. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de avisos e recibos de férias regulamentares dos 
servidores, com opção de impressão apenas do aviso, apenas recibo, ou ambos. Disponibilizar sua 
emissão com opções de impressão para todos os servidores com início de gozo de férias dentro do 
período selecionado ou impressão individual.  

220. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de termo de rescisão contratual com modelo 
definido pelo SOFTWARE e/ou conforme padrão definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

221. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios dos dependentes dos servidores. 
Disponibilizar este relatório com opções de seleção por servidores ou por agrupamentos de 
servidores.  

CONTABILIDADE E TESOURARIA 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

222. O SOFTWARE de Planejamento de Governo, Contabilidade e Tesouraria deverá ser compatível 
com as exigências da Lei nº 4.320/1964, Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF), Lei complementar nº131, de 27 de maio e 2009, das portarias do Tesouro Nacional e 
em especial da portaria nº 437, de 12 de julho de 2012(destaca-se o plano de contas aplicadas ao 
setor público PCASP e as demonstrações contábeis ao setor público DCASP) e da Secretária de 
Orçamento Federal, e demais legislações pertinentes. Deverá ser capaz de permitir sua utilização, 
por todas as Unidades da CONTRATANTE simultaneamente, controlando o acesso e os 
procedimentos realizados, por cada uma delas, de modo a permitir a consolidação final de todos os 
dados. O SOFTWARE de Planejamento de Governo deverá atender, ainda, aos seguintes requisitos 
adicionais: 

PLANO PLURIANUAL - PPA 
223. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração do Plano Plurianual (PPA) de forma 

descentralizada, permitindo que cada entidade da contratante direta e indireta insira no 
SOFTWARE, a parte do PPA que lhe caiba. 

224. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar módulo de consolidação das propostas parciais do 
PPA de todas as entidades da contratante direta e indireta e dos fundos especiais. 

225. O SOFTWARE (sistema) deve conter as diretrizes ou macro objetivos de governo com a respectiva 
codificação, denominação e finalidade ou objetivo. 

226. O SOFTWARE (sistema) deve conter os programas de governo com a sua codificação, 
denominação, objetivos, horizonte temporal (período de vigência - mês e ano de início e término), 
público-alvo, identificação do tipo do programa (finalístico de apoio administrativo ou operações 
especiais), indicadores com suas unidades de medida e índices atuais e futuro; 

227. O SOFTWARE (sistema) deve conter as ações de governo com a sua codificação, identificando se 
é projeto, atividade ou operação especial, a denominação, as características sobre a sua vigência, o 
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produto esperado (bem ou serviço), a unidade de medida, a meta física e financeira por exercício, as 
metas física e financeira e a unidade orçamentária responsável pela sua execução, permitindo mais 
de um vínculo orçamentário por ação; 

228. O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório dos programas de governo cadastrados 
229. O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório das ações governamentais cadastradas 
230. O SOFTWARE (sistema) deve emitir demonstrativos contendo as informações cadastradas no PPA 

elaborado, explicitando os programas e as ações governamentais. 
231. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração dos anexos que o compõem, demonstrando as 

diretrizes de governo com suas finalidades e os seus respectivos programas, objetivos, e 
indicadores, seus dados financeiros e suas ações governamentais com as metas estabelecidas; 

232. O SOFTWARE (sistema) deve demonstrar um quadro sumário da despesa do PPA, até o nível de 
ação, separado por exercício do PPA; 

233. O SOFTWARE (sistema) deve controlar nas contas do PCASP, a aprovação, as alterações, 
alocações em LOA e execuções do PPA. 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – LDO 
234. O SOFTWARE (sistema) deve possuir um conjunto de tabelas de parametrização para criação dos 

anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como o Produto Interno Bruto (PIB) e os índices 
de inflação. 

235. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração da LDO de forma descentralizada, permitindo 
que cada entidade da contratante direta e indireta insira no SOFTWARE a parte da LDO que lhe 
caiba. 

236. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar módulo para consolidação das propostas parciais da 
LDO de todas as entidades da contratante direta e indireta e dos fundos especiais. 

237. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição das prioridades da Contratante para o exercício 
financeiro a que se refere à LDO com base nas ações previstas no PPA, conforme determina o § 2º, 
do art. 165, da CF/88, possibilitando a emissão do Demonstrativo das Metas e Prioridades. 

238. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos dados necessários para a geração do Anexo 
de Metas Fiscais, conforme as exigências contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 4º, da LRF, bem como 
possibilitar a emissão dos seguintes demonstrativos que o compõem, em valores correntes e 
constantes, conforme Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 
637/2012: 

• Demonstrativo I – Metas anuais, inclusive com a memória e metodologia de cálculo das 
metas anuais de receitas e despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da 
dívida pública;  
• Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; 
• Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos 
três exercícios anteriores; 
• Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido; 
• Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
• Demonstrativo VI – Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS; 
• Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita; 

 • Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter   
continuado. 

239. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inserção no SOFTWARE da avaliação descritiva do 
cumprimento das metas relativas ao ano anterior, conforme o inciso I, do § 2º, do art. 4º, da LRF. 
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240. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inserção no SOFTWARE da avaliação descritiva da 
situação financeira e atuarial dos fundos de natureza atuarial, conforme o inciso IV, do § 2º, do art. 
4º, da LRF. 

241. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento dos dados para a geração do 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme exigência do § 3º, do art. 4º, da LRF, possibilitando a emissão 
do Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, conforme Manual Técnico de Demonstrativos 
Fiscal aprovado pela Portaria STN nº 637/2012. 

242. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LDO 
com o PPA, conforme exigências do art. 166, § 4º, da CF/88. 

243. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inserção e a emissão da relação dos projetos, conforme 
art. 45, parágrafo único da LRF. 

244. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a inclusão do número da LDO, com as respectivas datas 
de autorização e publicação, assim como a última alteração da LDO, assim como as datas de 
publicação e aprovação. 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

245. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração da proposta da LOA de forma descentralizada, 
possibilitando que cada entidade da contratante direta e indireta, bem como cada unidade 
orçamentária das entidades, insira no SOFTWARE, a parte da LOA que lhe caiba. 

246. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração da proposta orçamentária dos fundos especiais 
de forma segregada, conforme determinam as seguintes legislações: 

• Fundo Municipal de Saúde – art. 77, § 3º, do ADCT da CF/88; 
• Fundo Municipal de Assistência Social – art. 30, II, da Lei nº 8.742/1993; 

 • Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – art. 88, IV, da Lei nº 8.069/1990. 
247. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar módulo para consolidação das propostas parciais da 

LOA de todas as entidades da contratante direta e indireta e dos fundos especiais, conforme 
determinam o art. 165, § 5º, da CF/88 e o art. 50, III, da LRF. 

248. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a projeção das receitas para o ano em que se elabora a 
proposta orçamentária, considerando o comportamento das receitas próprias arrecadadas e das 
transferências recebidas, tomando-se por base o valor arrecadado até determinado mês do ano em 
execução, e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada. 

249. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a projeção das despesas para o ano em que se elabora a 
proposta orçamentária, considerando o comportamento das despesas empenhadas, tomando-se por 
base o valor empenhado até determinado mês do ano em execução, e permitir a atualização do 
conteúdo e da estrutura da proposta gerada. 

250. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar as naturezas de receitas orçamentárias e permitir a 
atualização, quando necessário, identificando no cadastro as categorias econômicas e os demais 
detalhamentos previstos na legislação. 

251. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a definição e cadastramento do detalhamento da 
natureza da receita orçamentária, quando necessário, conforme faculta a legislação, nas etapas de 
previsão e execução. 

252. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento da classificação institucional, 
composta por órgão(s), unidade(s) e subunidade(s). 

253. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar as funções e subfunções de governo previstas e 
permitir a atualização, quando necessário, conforme especificado na legislação. 
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254. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar as contas de naturezas de despesas orçamentárias 
previstas na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, identificando a 
categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de 
despesa. 

255. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a definição e cadastramento das destinações de recursos 
(fontes de recursos) previstos na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, 
identificando os identificadores de uso, os grupos de destinação de recursos, as especificações das 
destinações de recursos, e o detalhamento das destinações de recursos. 

256. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento do orçamento, com a 
classificação institucional, funcional, programática e econômica, possibilitando o detalhamento da 
natureza da despesa até o elemento, com os seus respectivos valores orçados. 

257. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento do orçamento, com a 
classificação institucional, funcional e programática, possibilitando o detalhamento da natureza da 
despesa até a modalidade de aplicação, conforme parametrização, e com os seus respectivos valores 
orçados, de acordo com o que prescreve a legislação. 

258. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a organização do orçamento da receita até o nível de 
fontes de recurso com os seus respectivos valores previstos. 

259. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a organização do orçamento da despesa em fichas 
(códigos reduzidos) com os seus respectivos valores fixados, detalhados até o nível de fonte de 
recurso. 

260. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LOA 
com os programas e ações do PPA, conforme exigências do inciso I, § 3º, art. 166 da CF/88 e art. 5º 
da LRF. 

261. O SOFTWARE (sistema) deve emitir o demonstrativo de compatibilidade da proposta da LOA com 
as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO, conforme determina o inciso I, do art. 5º, 
da LRF. 

262. O SOFTWARE (sistema) deve emitir o demonstrativo das medidas de compensação a renúncias de 
receita e ao aumento de despesas de caráter continuado, conforme determina o inciso II, do art. 5º, 
da LRF. 

263. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar que o sistema atualize de forma automática todos os 
valores das Ações do PPA de acordo com o valor orçado na LOA. 

264. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática do percentual previsto na 
proposta orçamentária para a despesa total com pessoal. 

265. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática do percentual previsto na 
proposta de orçamento para as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

266. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática do percentual previsto na 
proposta orçamentária para as despesas com as ações e serviços de saúde. 

269. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a projeção automática dos limites para o gasto com o 
Magistério do FUNDEB; 

267. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a projeção automática dos limites para repasse à Câmara 
Municipal. 

268. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática dos valores das receitas e 
despesas vinculadas a cada fonte de recursos previstos na proposta orçamentária. 

269. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática da Receita Corrente Líquida 
prevista na proposta orçamentária. 
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270. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios do orçamento, contendo o rol de 
projetos e atividades incluídos na LOA. 

271. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as funções de governo 
cadastradas. 

272. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as subfunções de governo 
cadastradas. 

273. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as naturezas de despesas 
cadastradas. 

274. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as naturezas de receitas 
cadastradas. 

275. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as Fontes de Recursos 
cadastradas 

276. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão da relação das unidades administrativas com a 
descrição sucinta de suas principais finalidades, com a indicação da respectiva legislação, conforme 
determina o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320/1964. 

277. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de tabelas explicativas, conforme determina o 
inciso III, do art. 22, da Lei nº 4.320/1964, das quais, além das estimativas de receita e despesa, 
constarão, em colunas distintas e para fins de comparação: 

a) a receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a 
proposta; 
b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
c) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
d) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. 

278. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do sumário da receita por fontes e da despesa por 
funções de governo, conforme determina o inciso I, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

279. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 1 – Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as categorias econômicas, conforme determina o inciso II, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 
4.320/1964 

280. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 2 – Demonstrativo da receita segundo 
as categorias econômicas e da despesa por órgãos e unidades orçamentárias e por categoria 
econômica, conforme determinam os incisos III e IV do § 1º do art. 2º, combinado com o art. 8º, 
ambos da Lei nº 4.320/1964. 

281. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 6 – Programa de Trabalho, conforme 
determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

282. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo 
– Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades, conforme 
determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

283. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por 
Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos, de acordo com o inciso II, 
do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

284. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por 
Órgãos e Funções, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

285. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do quadro demonstrativo do programa anual de 
trabalho do governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços, conforme 
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determina o inciso III, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 
286. O SOFTWARE (sistema) deve realizar o controle nas contas do PCASP da previsão inicial da 

receita e despesa, assim como o acompanhamento da sua execução, conforme o Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público; 

287. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar refazer a numeração das fichas, organizando por órgão, 
unidade, função, subfunção, programa e projeto atividade. 

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
288. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a integração da LOA com o SOFTWARE de 

Contabilidade Pública e Tesouraria que deverá incorporar e executar o orçamento, após aprovação 
do Poder Legislativo. 

289. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o desdobramento de cada natureza de receita prevista na 
LOA em metas bimestrais de arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF. 

290. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias, o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal 
de desembolso, conforme determina o caput do art. 8º da LRF. 

291. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a limitação de empenhos e movimentação financeira, 
nas hipóteses previstas no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31 da LRF. 

292. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a distribuição da despesa orçamentária em cotas mensais 
por grupos de despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, conforme a 
vinculação dos recursos, permitindo o remanejamento quando necessário, conforme determina o 
art. 47 da Lei nº 4.320/1964. 

293. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a disponibilização de cotas para as transferências 
financeiras e pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade financeira, a fim de garantir 
o equilíbrio das contas públicas. 

294. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o gerenciamento do orçamento por meio das cotas mensais, 
possibilitando o controle do Fluxo de Caixa previsto, de forma integrada com as metas de 
arrecadação e com o cronograma de desembolso. 

295. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e a emissão de bloqueio de saldo orçamentário 
para realização de processo de licitação, integrado com o SOFTWARE de Compras e Licitações. 

296. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e a emissão de bloqueio de saldo orçamentário 
para realização de abertura de créditos adicionais, integrado com o SOFTWARE de Planejamento 
de Governo. 

297. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de remanejamento, transferência e transposição 
de créditos orçamentários, exigindo a informação da legislação de autorização, de acordo com o art. 
167, inciso VI da CF/88. 

298. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e emissão de relatórios em ordem cronológica de 
créditos adicionais nas modalidades de crédito suplementar, crédito especial e crédito 
extraordinário, com suas respectivas fontes de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso de 
arrecadação ou operação de crédito), identificando o número da lei autorizativa e sua espécie (lei 
orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da legislação de autorização e resguardando 
o histórico das alterações de valores, conforme determina a CF/88 e a Lei nº 4.320/1964. 

299. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de decreto de créditos adicionais (crédito 
suplementar, crédito especial e crédito extraordinário), em formato PDF, especificando a respectiva 
fonte de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou operação de crédito). 
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300. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de decreto de remanejamento, transferência e 
transposição, em formato PDF. 

301. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme 
autorizado na Lei Orçamentária Anual. 

302. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a visualização dos limites de crédito adicionais utilizados, 
exibindo mensagem ao usuário quando o limite autorizado estiver sendo ultrapassado em 
conformidade com a LOA aprovada pelo legislativo, a qualquer momento da execução contábil. 

303. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a execução, controle e avaliação dos instrumentos de 
definição do planejamento (PPA, LDO e LOA), aprovados pelo Poder Legislativo. 

304. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios dos bloqueios vigentes por unidade 
orçamentária. 

305. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a consolidação das contas mensais do legislativo, 
administração indireta, fundos especiais e autarquias para importação de dados para o TCERJ e 
SISTN. 

306. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a integração com o SOFTWARE de Almoxarifado, para 
que realize a carga das movimentações pertinentes a este setor para contabilizar as Variações 
Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, que afetarão os Balanços Contábeis;  
Permitir também a integração com o SOFTWARE de Patrimônio, para que realize a carga das 
movimentações pertinentes a este setor para contabilizar as Variações Patrimoniais Aumentativas e 
Diminutivas, que afetarão os Balanços Contábeis; 

CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 
307. O SOFTWARE de Planejamento de Governo, Contabilidade e Tesouraria deverá ser compatível 

com as exigências da Lei nº 4.320/1964, Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF), Lei complementar nº131, de 27 de maio e 2009, das portarias do Tesouro Nacional e 
em especial da portaria nº 437, de 12 de julho de 2012 (destaca-se o plano de contas aplicadas ao 
setor público PCASP e as demonstrações contábeis ao setor público DCASP) e da Secretária de 
Orçamento Federal, e demais legislações pertinentes.  

308. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar adoção do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, com especificação e aplicação de atributo (indicador de superávit financeiro), em 
conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP 7ª edição e a 
Portaria 634 da STN. 

309. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar disponibilização das Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público – DCASP, obrigatórias a partir de 2014, conforme portaria 634 da STN. 

310. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar permitir a criação e ou alteração de transações 
contábeis, face às necessidades e ou possíveis modificações quanto aos procedimentos contábeis, a 
partir da 6ª edição do MCASP. 

311. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar disponibilização e aplicação dos procedimentos 
contábeis aplicados ao setor público conforme o MCASP. 

312. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar apresentar transações referentes aos PCO, obrigatórios a 
partir de 2014, com geração de lançamentos contábeis automáticos de natureza orçamentária, 
patrimonial e de controle. 

313. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar apresentar transações referentes aos PCE, conforme 
publicação do MCASP - 5° edição e de observância obrigatória a partir da 6ª edição, referentes ao 
FUNDEB, Operações de Crédito, RPPS, Dívida Ativa e Consórcios. 
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314. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar apresentar transações referentes aos PCP, no que se 
refere ao reconhecimento de créditos a receber, provisão, reavaliação, depreciação, amortização e 
exaustão, ainda que esses procedimentos tenham seus prazos finais de implantação e normatização 
a serem estabelecidos pela STN, conforme Portaria 634. 

315. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar ser capaz de permitir sua utilização, por todas as 
Unidades da CONTRATANTE simultaneamente, controlando o acesso e os procedimentos 
realizados, por cada uma delas, de modo a permitir a consolidação final de todos os dados.  

CONTABILIDADE 
316. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a abertura do exercício financeiro com a 

reutilização de definições e parâmetros do exercício anterior. 
317. O SOFTWARE (sistema) deve eliminar na consolidação todas as contas intra orçamentárias, a nível 

patrimonial, contas que iniciam com 1,2,3 e 4. 
318. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá assegurar que as contas só recebam lançamentos 

contábeis no último nível de desdobramento do plano de contas utilizado. 
319. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá assegurar a adequação e compatibilidade do 

plano de Contas aos propostos pela União e pelo TCE/RJ. 
320. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a definição e cadastramento anual das 

contas bancárias nas quais a CONTRATANTE realiza a movimentação financeira, identificando a 
agência, o número da conta, com associação, por conta, ao plano de contas, possibilitando a criação 
de um código reduzido para cada conta, visando facilitar os procedimentos de entrada de dados e de 
conferências, e possibilitando a definição de parâmetros para atender as identificações de conta 
movimento ou conta de aplicação. 

321. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá a apuração, em tempo real, dos saldos das contas 
financeiras e patrimoniais componentes do plano de contas na data informada pelo usuário. 

322. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir o cadastro de credores/fornecedores da 
CONTRATANTE, integrado com os demais Softwares. 

323. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração da Contabilidade com o 
SOFTWARE de Planejamento, incorporando os instrumentos de definição do planejamento (PPA, 
LDO e LOA), aprovados pelo Poder Legislativo, e possibilitando a sua execução. 

324. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração da Contabilidade com o 
SOFTWARE de Planejamento, incorporando os instrumentos de execução do planejamento (metas 
bimestrais de arrecadação, programação financeira, cronograma de desembolso, cotas, bloqueios, 
créditos adicionais, remanejamentos e transposições). 

325. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração com o SOFTWARE de 
Compras e Licitações para a geração automática de reserva de dotação quando da abertura de um 
processo licitatório. 

326. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração com o SOFTWARE de 
Compras e Licitações para a reserva de dotações, o empenhamento, automático, de processos de 
compras já concluídos e disponibilizados para empenhamento. 

327. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração com o SOFTWARE de 
Pessoal, para o empenhamento, automático, da folha de pagamento processada e encerrada. 
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EMPENHO 
328. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o empenhamento nas modalidades ordinário, global e por 

estimativa, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964, possibilitando a integração com o 
SOFTWARE de Planejamento por meio do controle das cotas mensais e do cronograma mensal de 
desembolso de empenho, de forma a possibilitar o controle do fluxo de caixa. 

329. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar o controle de saldos de dotações 
orçamentárias, impedindo o empenhamento, caso estes saldos sejam inferiores aos valores que se 
deseja empenhar. 

330. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos 
orçamentários disponíveis na data informada pelo usuário. 

331. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar o cadastro de empenhos de despesa 
com controle de numeração sequencial e cronológico. 

332. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a realização e o controle das anulações e 
complementações das notas de empenhos da despesa. 

333. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar o cadastro e controle de parcelas das 
notas de empenho globais ou por estimativa, por meio de notas de subempenhos. 

334. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a emissão da nota de empenho de forma 
descentralizada, mediante tramitação eletrônica. 

335. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão da nota de anulação e empenho eletronicamente 
na execução contratual pelo setor responsável pela formalização dos termos aditivos, assim como 
novos empenhos, caso necessário. 

336. O SOFTWARE (sistema) deverá possibilitar a realização de consulta “extrato de empenho”, 
visualizando, para o empenho selecionado, os seus dados e sua movimentação (se houver), 
anulações, subempenhos, liquidações e pagamentos efetuados com possibilidades de impressão. 

337. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a consulta de empenhos cadastrados por: credor, código 
do empenho, dotação orçamentária, data de empenho, processo de compra, processo de licitação, 
requisição de empenho, fonte de recursos, unidade orçamentária e natureza da despesa com 
possibilidades de impressão. 

338. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir a emissão de relatório de empenhos anulados. 
339. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a emissão de relatório contendo o 

extrato de um determinado empenho, contendo as seguintes informações: tipo e número do 
empenho, data do empenho, valor do empenho, saldo do empenho, data da liquidação, valor da 
liquidação, data de pagamento, valor pago. 

340. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório analítico de empenhos pagos e a 
pagar , por natureza da despesa, por conta financeira, por unidade orçamentária, por data de 
emissão, por credor/fornecedor, por fonte de recursos, possibilitando a seleção somente das 
despesas orçamentárias ou extra orçamentárias, liquidadas ou não liquidadas, com a funcionalidade 
de ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo a pagar 
e por data de emissão, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da liquidação, data do vencimento, 
data da programação de pagamento, saldo a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, unidade 
orçamentária e natureza da despesa. 

341. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos empenhos por estimativa e global que contenham 
saldo, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do 
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empenho, histórico, data da programação de pagamento e saldo a pagar. 
342. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 

unidade orçamentária, contendo as seguintes informações básicas: classificação orçamentária, nome 
do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho e saldo a pagar. 

343. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
fonte de recursos, contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, classificação 
orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho e saldo a pagar. 

344. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
unidade orçamentária e grupo de natureza da despesa. 

345. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
fonte de recursos, contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, nome do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da liquidação e saldo a pagar do 
empenho. 

346. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar com 
a opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular, num intervalo de 
datas, e que tenha as seguintes informações: data de vencimento do empenho, número do empenho, 
subempenho associado ao empenho, valor do empenho ou subempenho e nome do 
credor/fornecedor. 

347. O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastro de descontos nas Notas de Empenho, Notas de 
Liquidação de Despesas, Notas de pagamento e Ordens de Pagamento, Sub-Empenho e Pagamento 
(INSS, IRRF, ISSQN, etc.); assim como a emissão de notas de pagamento para os empenhos 
ordinários, subempenhos e restos a pagar. 

348. O SOFTWARE (sistema) deve emitir alterações de Histórico, Descontos, Credor nas Notas de 
Empenho, Sub-Empenho e Pagamento. 

349. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a definição e cadastramento dos desdobramentos dos 
elementos de despesa previstos na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, 
conforme especificado na legislação. 

350. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o detalhamento dos elementos de despesa para fins de 
utilização pela contratante, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o processo de 
apropriação contábil da despesa, conforme estabelecido na Portaria nº 448/2002 da STN. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
351. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar os 

pagamentos das despesas extras orçamentárias. 
LIQUIDAÇÃO 

352. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, 
inclusive daquelas inscritas em restos a pagar não processados, possibilitando o registro nos 
sistemas orçamentário e financeiro. 

353. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão da nota de liquidação da despesa. 
ORDENAÇÃO DE PAGAMENTO 

354. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de recibo de pagamento.  
RESTOS A PAGAR 

355. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a realização e o controle de inscrições de empenhos em 
restos a pagar, de forma automática, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 
da Lei nº 4.320/1964. Deve possibilitar também o restabelecimento de Restos a Pagar. 
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356. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não 
processados, conforme determina o parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4.320/1964 

357. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número 
da nota de empenho, o credor e o valor do documento cancelado, possibilitando a descrição do 
memorial justificativo e a sua impressão, com os respectivos registros nos sistemas financeiro e 
patrimonial. 

358. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida 
flutuante, possibilitando a descrição do histórico justificativo, com os respectivos registros nos 
sistemas financeiro e patrimonial. 

CONTABILIZAÇÃO E RELATÓRIOS 
359. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a consulta de lançamentos contábeis por número de 

lançamento, por número de documento, por data ou por período. 
360. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da 

contabilidade, através de senhas específicas para este procedimento, até o mês desejado. 
361. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com 

possibilidade de cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas. 
362. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela 

CONTRATANTE com credores/fornecedores. 
363. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado. 
364. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório contendo as contas bancárias 

cadastradas. 
365. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório contendo os históricos padrões 

cadastrados. 
366. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório contendo os 

credores/fornecedores cadastrados. 
367. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação 

de um credor/fornecedor, contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, 
tipo e número de empenho e seus respectivos subempenhos, anulações, quando for o caso, data do 
empenho/subempenhos/anulações, valor do empenho/subempenhos/anulações, data de pagamento 
do empenho/subempenhos e saldo do empenho/subempenhos. 

368. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo todas as despesas extras 
orçamentárias a pagar por ordem alfabética de credor/fornecedor. 

369. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo somente as despesas extras 
orçamentárias a pagar de exercícios anteriores, por ordem alfabética de credor/fornecedor. 

370. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, 
possibilitando a seleção por credor/fornecedor, por natureza da despesa, por conta financeira, por 
unidade orçamentária, por ficha, por data, possibilitando a seleção somente das despesas 
orçamentárias ou extra orçamentárias, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de 
credor/fornecedor, por data, por natureza da despesa, contendo as seguintes informações básicas: 
código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data do pagamento, 
classificação orçamentária, valor e histórico. 

371. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de empenhos pagos por 
credor/fornecedor, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, 
número do empenho, data do empenho, data do pagamento, número do lançamento contábil, 
documento bancário, valor e histórico. 
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372. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de empenhos pagos para 
preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), contendo as seguintes 
informações básicas: nome e número do CPF ou CNPJ do credor/fornecedor, número do empenho, 
data do pagamento, valor do empenho. 

373. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório das notas de empenhos pagas para 
possibilitar o arquivamento da despesa, demonstrando a classificação orçamentária, a data do 
pagamento, o nome do credor/fornecedor, o número da nota de empenho e o valor pago, 
possibilitando o ordenamento, em separado, dos empenhos e folhas de pagamento dos vereadores, 
prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e o agrupamento, em separado, das notas de 
empenho das despesas realizadas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), ações e serviços públicos de saúde, Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE), multas de trânsito, compensações financeira – royalties. 

374. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as ordens de pagamentos 
pagas ordenadas por conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de contas, a 
data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, o número da ordem de pagamento, a 
fonte de recursos e o valor, de forma a possibilitar o arquivamento da despesa. 

375. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de 
despesa com a opção de selecionar uma ou mais natureza de despesa em um intervalo de datas e 
que tenha as seguintes informações: data do empenho, número do empenho, valor do empenho, 
valor pago do empenho, valor a pagar do empenho e nome do credor/fornecedor. 

376. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) de empenhos inscritos em restos a 
pagar, com a funcionalidade de separar empenhos processados de empenhos não-processados e que 
tenha as seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de 
inscrição, valor pago e saldo a pagar. 

377. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) de créditos e anulações 
orçamentárias contendo os códigos numéricos, as descrições e os valores das dotações 
orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, especial, extraordinário) e a 
fonte de recursos (por anulação, por superávit, por excesso de arrecadação ou por operações de 
crédito). 

378. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) que demonstre as despesas 
orçamentárias com a opção de filtros por credor e por ficha e que tenha as seguintes informações: 
data de pagamento, nome do credor/fornecedor, tipo e número do empenho, documento apresentado 
pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago. 

379. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) que demonstre as despesas extras 
orçamentárias com a opção de filtros por credor e por conta e que tenha as seguintes informações: 
data de pagamento, nome do credor/fornecedor, número da ordem de pagamento, documento fiscal 
apresentado pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago. 

380. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) que demonstre os valores 
empenhados com a opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular e 
que apresente as seguintes informações: número do empenho, data do empenho, nome do 
credor/fornecedor, valor do empenho, valor anulado do empenho, valor pago do empenho, valor 
liquidado a pagar do empenho e valor restante a pagar do empenho. 

381. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório(s) mensal, da execução orçamentária 
por elementos de despesa, com resultados gerais consolidados, com consolidação por órgãos de 
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governo, com consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e atividades, 
e que apresente as seguintes informações: elemento de despesa, descrição do elemento, despesa 
orçada inicialmente, créditos e anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos 
e anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário resultante após o 
empenhamento. 

382. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório(s) de extrato de dotações 
orçamentárias com a possibilidade de escolha de intervalos de datas e de seleção da dotação 
orçamentária ou ficha desejada e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou 
dotação orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados do relatório, 
data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e credor/fornecedor relacionados à 
movimentação, créditos e anulações realizados no período, movimento de débitos por 
empenhamento, saldo da dotação após cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados 
na dotação orçamentária. 

383. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias a 
partir de uma data indicada, com opção de escolha da dotação desejada, e que tenha as seguintes 
informações: codificação completa da conta de despesa, codificação resumida da despesa (ficha), 
descrição da conta de despesa e saldo orçamentário da conta de despesa. 

384. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
gerais consolidados, mensalmente e que tenha as seguintes informações: código da conta de receita, 
descrição da conta de receita, recebimentos realizados no mês e recebimentos acumulados até o 
mês. 

385. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, categoria e grupo de despesa, contendo 
informações da despesa orçada, empenhada, liquidada e paga, permitindo visualizar por sub 
elemento de despesa e fonte de recurso.  

386. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivo para importação no programa Receita 
Federal referente à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) de prestadores de 
serviços. 

RELATÓRIOS GERAIS 

387. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, contendo demonstração da receita e despesa 
segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo Anexo 1 da Lei nº 4.320/1964. 

388. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, com 
resultados consolidados e individuais, por unidades de governo, contendo o resumo geral da receita, 
nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da Lei nº 4.320/1964, com alteração pelo Adendo III 
à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985. 

389. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório da execução contábil, por valores 
empenhados, por valores pagos ou por valores liquidados com a possibilidade de escolha do mês ou 
até o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 2, da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo III à 
Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985. 

390. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, contendo os programas de trabalho dos órgãos 
de governo, nos moldes definidos pelo Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964. 
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391. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, sub-funções e 
programas, nos moldes definidos pelo Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964. 

392. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, sub-funções e 
programas, conforme o vínculo com os recursos, nos moldes definidos pelo Anexo 8 da Lei nº 
4.320/1964, alterado pelo Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985. 

393. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, contendo o comparativo da receita orçada com a 
arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964. 

394. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e 
com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a 
realizada, nos moldes definidos pelo Anexo 11 da Lei nº 4.320/1964. 

395. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução orçamentária, com a 
opção de selecionar o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 12 de acordo com o MCASP (balanço 
orçamentário). 

396. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório do Balanço Financeiro de acordo 
com o MCASP. 

397. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, 
mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 14 de acordo com o MCASP (balanço patrimonial). 

398. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, 
mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 15 de acordo com o MCASP (demonstração das 
variações patrimoniais). 

399. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 16 (demonstração da dívida fundada interna). 

400. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 17 (demonstração da dívida flutuante). 

401. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Demonstrativo das Receitas de Operações de 
Crédito, convênios e deduções do FUNDEB. 

402. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e 
com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a 
realizada. 

403. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, com a 
demonstração dos créditos adicionais abertos no exercício, identificando a lei autorizativa, o decreto 
de abertura, a data de abertura, as respectivas origem de recursos e valores. 

404. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
consolidados e individuais, por órgãos de governo e com consolidação das unidades orçamentárias, 
contendo demonstração da despesa orçada, despesa empenhada, liquidada e paga por classificação 
orçamentária até o nível dos elementos de despesa. 

405. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório da execução contábil que demonstre 
os valores a serem transferidos decenalmente para a conta específica do ensino. 

406. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório da execução contábil que demonstre 
os valores a serem transferidos decenalmente para a conta específica da saúde. 
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407. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente e 
acumulado no exercício, a base de cálculo para apuração do valor a ser recolhido para o PASEP, de 
acordo com parametrização realizada pelo usuário. 

408. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente exercício, 
os valores retidos para o PASEP. 

409. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
e dos demonstrativos que o acompanham, conforme anexos I a XVIII do Manual Técnico de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria STN nº 677/2012. 

410. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Balancete da Receita, contendo a receita 
prevista, a arrecadada no mês e até o mês. 

411. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Balancete Financeiro mensal, contendo a 
receita orçamentária e extra orçamentária realizada no mês e até o mês e a despesa orçamentária e 
extra orçamentária realizada no mês e até o mês, e os saldos bancários e do caixa do período 
anterior e para o período seguinte. 

412. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de receitas e despesas que interferem 
na movimentação patrimonial para confrontação com as movimentações processadas pelo Setor de 
Patrimônio e de Arrecadação. 

413. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a realização do encerramento do exercício, com as 
respectivas transferências de saldos para o exercício seguinte. 

414. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar endereço eletrônico para a publicação das contas 
públicas, conforme exigido pelo Tribunal de Contas da União, Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Tribunal de Contas do Estado. 

415. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de arquivos de texto (. txt), de acordo com a 
especificação do formato de importação definida pelo TCE-RJ, visando a importação de dados para  
SIGFIS. 

416. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de arquivos de texto (. ou pdf) para a 
publicação de relatórios obrigatórios de prestação de contas para atender os Arts. 52 e 53 (Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária) e Arts. 54 e 55 (Relatório de Gestão Fiscal) da LRF e a Lei 
nº 9.755/1998, regulamentada pela Instrução Normativa TCU nº 28/1999. 

417. O SOFTWARE (sistema) deve permitir exportação dos arquivos para preenchimento do SICONFI 
RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) bimestral de forma automática. 

418. O SOFTWARE (sistema) deve permitir exportação dos arquivos para preenchimento do SIOPE de 
forma automática, e permitir que o usuário defina todas as parametrizações necessárias. 

419. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios para preenchimento do SIOPS. 
420. O SOFTWARE (sistema) deve permitir digitação de notas explicativas. 
421. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios no formato do Quadro de Dados 

Contábeis Consolidados - QDCC, para auxiliar no preenchimento das contas anuais no Sistema de 
Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SICONFI). 

422. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar endereço eletrônico, em tempo real, informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em atendimento a LC 131/2009 e 
Decreto 7.185/2010 e Lei de acesso a informação 12.527/2011, contendo: 
- quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
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- quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 
referente a recursos extraordinários; 
- relação e identificação de contratos; 
  - relação e identificação de processos licitatórios; 
  - relação e identificação de pessoal. 
  - outros que a lei relacionar 

TESOURARIA 
423. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a integração com o SOFTWARE de Arrecadação de 

Tributos para a contabilização automática dos tributos recebidos. Após o processamento pelo 
SOFTWARE de Arrecadação de Tributos dos arquivos magnéticos de retorno, recebidos da rede 
bancária credenciada, a contabilização ocorrerá diretamente nas contas de receita previstas no 
orçamento da CONTRATANTE, pré-estabelecida pelo usuário. 

424. O SOFTWARE (sistema) deve permitir integração com o SOFTWARE de contabilidade para a 
contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, 
com as respectivas retenções. Desde que tenha sido utilizada o empenhamento automático da folha 
de pagamento. 

425. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas 
bancárias na data informada pelo usuário. 

426. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas, 
incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de 
pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária e débito em conta, fazendo consistência 
entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária. 

427. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o controle de pagamento das ordens de pagamento extra 
orçamentárias do exercício, com as respectivas contrapartidas financeiras com opção obrigatória de 
pagamento por caixa, cheque borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de 
recursos da despesa e da conta bancária. 

428. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias 
em que a CONTRATANTE mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco. 

429. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos. 
430. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias 

realizadas. 
431. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem 

bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo 
sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio 
banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou 
diversos credor-fornecedores. 

432. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de cheques, com baixas automáticas para os 
respectivos documentos de despesa, para controle de conciliação bancária das contas-correntes. 

433. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de débitos em contas-correntes regulares e a 
regularizar para controle de conciliação bancária das contas-correntes. 

434. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de créditos em contas-correntes regulares e a 
regularizar para controle de conciliação bancária das contas-correntes. 

435. O SOFTWARE (sistema) deve permitir estorno de lançamentos contábeis. 
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436. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de 
aplicações financeiras. 

437. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações 
financeiras. 

438. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a conciliação das contas bancárias, identificado os itens 
lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e 
não lançados pela contabilidade conforme moldes do TCE-J. 

439. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias. 
440. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle geral de movimentação de saldo de caixa com 

visualização de entradas e saídas de numerário. 
441. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o encerramento diário da tesouraria após conciliação dos 

lançamentos de movimentação financeira. 
442. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data 

previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e 
extras orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta 
de receita e os valores arrecadados. 

443. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data 
previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e 
extras orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da 
ordem de pagamento e os valores pagos. 

444. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução financeira, com a 
opção de seleção da conta corrente desejada e do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a 
movimentação, em extrato, destas contas-correntes bancárias, com as seguintes informações: 
código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na contracorrente bancária, data 
de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito 
ou a crédito. 

445. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução financeira, com a 
opção de seleção da conta corrente desejada e do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a 
movimentação de aplicações financeiras e resgates realizados nestas contas-correntes, com as 
seguintes informações: código do banco, número da contracorrente bancária, saldo anterior aplicado 
na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo 
resultante após cada lançamento a débito ou a crédito. 

446. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução financeira, com a 
opção de seleção do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a movimentação do caixa 
com as seguintes informações: saldo anterior no caixa data de cada lançamento, valores debitados e 
creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito. 

447. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão do Boletim Diário de Caixa, após conciliação das 
contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas-
correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e 
extra orçamentários). 

448. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução financeira, mensais, 
contendo os resultados consolidados de todas as contas-correntes e movimentações de caixa com 
resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário 
(movimento mensal de caixa e bancos). 

449. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução financeira, por intervalos 
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de datas pretendida e por conta corrente bancária selecionada, que demonstre a conciliação de 
movimento em contas-corrente bancárias. 

450. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a 
movimentação financeira do período e os saldos para o período seguinte de todas as contas. 

451. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o fechamento da movimentação financeira diária até o dia 
desejado, bem como a sua reabertura, desde que o mês não esteja encerrado no setor contábil. 

452. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos 
de datas pretendidas, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: 
data de ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, 
indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimentação 
(livro de tesouraria). 

453. O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos 
de datas pretendidas, que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionadas, com 
as seguintes informações: código da conta, data do lançamento na conta, histórico do lançamento, 
valores lançados a débito e a crédito na conta e saldos inicial e final da conta do plano de contas 
(livro razão); 

CONTROLE INTERNO 
454. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro das normas (rotinas e procedimentos) adotadas 

na CONTRATANTE, contendo as exigências para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial exigida no Art. 70 da CF/88, e demais normas que se aplicam à realidade 
da CONTRATANTE. 

455. O SOFTWARE (sistema) deve permitir impressão consulta e atualização do Manual de Controle 
Interno, conforme cadastro explicitado no item anterior. 

456. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a descentralização do Controle Interno nas diversas áreas 
da contratante mediante “Agentes de Controle Interno”, para verificação de conformidade de todos 
os processos em andamento. 

457. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a verificação e controle sistematizado dos atos de execução 
orçamentária, concomitante e subsequente, conforme determina o Art. 31, 74 e 77 da CF/88. 

458. O SOFTWARE (sistema) deverá gerar relatórios analíticos das verificações processadas, bem como 
relatórios sintéticos, que demonstrarão tais informações de forma gerencial. 

459. O SOFTWARE (sistema) gerar relatórios analíticos e sintéticos para elaboração do Relatório 
Mensal de Controle Interno. 

460. O SOFTWARE (sistema) deve permitir acesso nos demais Softwares do presente edital para acesso 
às consultas e emissão de relatórios da competência do Controle Interno, de forma a contribuir para 
independência das atividades, otimizando seu trabalho. 

461. O SOFTWARE (sistema) deve permitir ao Controlador acesso a todas as informações da 
competência do Controle Interno nas diversas áreas da CONTRATANTE, inclusive a realização de 
auditoria nos trabalhos realizados pelos servidores e agentes públicos, gerenciando tais 
informações, planejando e coordenando os trabalhos do Controle Interno no cumprimento de sua 
missão. 

462. O SOFTWARE (sistema) deve possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia 
de direitos com usuários subordinados e usuários responsáveis. 

463. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos departamentos que poderão posteriormente 
executar verificações no SOFTWARE de controle interno. 

464. O SOFTWARE (sistema) deve possuir um modelo de Manual de Controle Interno aplicado à todas 
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as áreas da contratante, o qual poderá nortear a atuação do controle interno e sofrer alterações para 
atender a realidade da CONTRATANTE. 

465. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro, alteração, desativação e até mesmo a exclusão 
de rotinas e procedimentos que não se enquadrarem a realidade da CONTRATANTE ou que a 
CONTRATANTE julgar conveniente. 

466. O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastrar uma descrição/conceito resumido de cada rotina, 
de forma a compor essa informação no Manual de Controle Interno. 

467. O SOFTWARE (sistema) deve permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de 
forma a facilitar o entendimento e extensão do conhecimento sobre o item em questão. 

468. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a vinculação de determinadas rotinas com os setores 
responsáveis pela execução, de forma que outros departamentos/setores não tenham acesso a tais 
informações, proporcionando a segregação de atividades aos seus respectivos departamentos. 

469. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de documentos parametrizados de forma a 
padronizar a execução das checagens possibilitando posteriormente a geração de informações 
uniformizadas. 

470. O SOFTWARE (sistema) deve possuir modelos de check-list, para as principais rotinas da 
contratante pública como: controle de compras/licitações; processo contábil de empenhamento, 
liquidação e pagamento da despesa pública; controle do almoxarifado; controle do patrimônio; 
controle dos tributos municipais; controle da dívida pública; controle das peças legais do 
planejamento - PPA, LDO e LOA; controle de frotas e contratos. 

471. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a execução dos procedimentos de controle diretamente 
em cada SOFTWARE, gravando tais informações no SOFTWARE de controle interno, de forma a 
aperfeiçoar a realização dos procedimentos de controle. 

472. O SOFTWARE (sistema) deve permitir ao Controle Interno o acompanhamento das aplicações dos 
dispositivos constitucionais, bem como da legislação complementar no que tange gastos com 
Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, FUNDEB, por meio de relatórios integrados com os demais 
Softwares. 

473. O SOFTWARE (sistema) deve permitir ao Controle Interno o cumprimento de sua missão para com 
a Contratante Pública por meio das diversas funções detalhadas acima que norteiam e orientam a 
efetiva atuação do Controle Interno. 

474. O SOFTWARE (sistema) deve exigir que toda requisição gerada pelo setor de compras, assim 
como solicitação de bloqueio de saldo orçamentário sejam passadas para validação do controle 
interno. Caso tal dotação não possua saldo o sistema deve dar uma mensagem de aviso. 

SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

475. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a interface/integração com software de 
protocolo/administração tributária/nota fiscal de serviço eletrônica e ISS eletrônico contratado pela 
Prefeitura, onde será disponibilizado o Layout para exportação e importação de dados. 

476. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir gerar as cobranças, bem como enviar os arquivos ao TJ 
(tribunal de Justiça do estado) referente à cobrança de dívida ativa do município. 
CADASTROS TÉCNICOS UNIFORMES AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 

477. O SOFTWARE (sistema) possuir cadastro de Municípios. 
478. O SOFTWARE (sistema) possuir cadastro de bairros. 
479. O cadastro do SOFTWARE (sistema) deve ter código e descrição do nome, código atribuído 
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aleatoriamente ou sequencial crescente. Quando sequencial automática. 
480. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exclusão do bairro que tenha vínculo com outros 

cadastros. 
481. O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro de logradouros, com código, tipo e descrição do 

nome. O código atribuído poderá ser aleatoriamente ou sequencial crescente. Quando sequencial 
automática. 

482. Cadastro do SOFTWARE (sistema) deve conter logradouro com possibilidade de vínculo ao 
Código de Endereçamento Postal(CEP). 

483. Cadastro do O SOFTWARE (sistema) deve conter logradouro com possibilidade de vínculo ao 
Bairro. 

484. O SOFTWARE (sistema) não deve permitir a exclusão do logradouro que tenha vínculo com outros 
cadastros. 

485. O SOFTWARE (sistema) possuir cadastro de loteamentos. Sendo este com código e descrição do 
nome, código atribuído aleatoriamente/sequencial crescente. 

486. O SOFTWARE (sistema) não deve permitir a exclusão do loteamento que tenha vínculo com outros 
cadastros. 

487. O SOFTWARE (sistema) deve listar os bairros cadastrados. 
488. O SOFTWARE (sistema) deve listar os logradouros cadastrados. 
489. O SOFTWARE (sistema) deve listar os loteamentos cadastrados. 
490. O SOFTWARE (sistema) deve listar os logradouros vinculados a um determinado bairro. 
491. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar para cadastrar previamente mensagem para as guias 

por tipo de lançamento. 
492. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar lançamento de IPTU/Taxas, ISSQN/Taxas e demais 

tributos municipais, visando agilidade ao executar a gravação e impressão. 
493. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem do serviço público por trecho de logradouro, sendo 

configurável conforme o código tributário. 
494. O SOFTWARE (sistema) deve listar os trechos dos logradouros. 

CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 
495. O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro de contribuintes: Pessoas físicas e Pessoas 

Jurídicas. 
496. O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro deve ser único em todo o sistema tributário, 

evitando duplicidade de dados. 
497. O cadastro do O SOFTWARE (sistema) deve permitir a colocação do número do Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF ou o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, tendo 
validação se o número está correto.  

498. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a retirar duplicidade do cadastro através de unificação. A 
manutenção do cadastro de contribuinte deverá ter pesquisa automática de existência de 
contribuinte já cadastrado, por parte descritiva do nome ou sua totalidade, ou ainda que por opção 
pelo número do CPF ou CNPJ. Este processo visa evitar a duplicidade de cadastros. 

499. O SOFTWARE (sistema) não deve permitir a exclusão de um cadastro de contribuinte quando este 
for dependente de outros cadastros no sistema. 

500. O SOFTWARE (sistema) deve obrigar a colocação do CPF ou CNPJ no cadastro de contribuintes. 
501. O SOFTWARE (sistema) não deve permitir duplicidade dos cadastros. 
502. O SOFTWARE (sistema) deve permitir nos cadastros de contribuintes pessoa Jurídica a alocação 

do Nome Fantasia, sendo este para melhor identificação do contribuinte. 
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503. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar no cadastro de contribuintes a colocação do endereço 
de correspondência/ domicílio tributário. 

504. O SOFTWARE (sistema) deve informar dados a serem registrados; Município, tipo do logradouro, 
descrição do nome do logradouro, número, complemento, nome do bairro, CEP, unidade federativa. 

505. O SOFTWARE (sistema) deve ter campo de cadastro para alocação de informações / observações 
complementares, e-mail, outro documento e telefone. 

506. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem do cadastro de contribuintes. 
507. O SOFTWARE (sistema) deve possuir seleção de intervalo nominal, efetuando filtros por 

CNPJ/CPF, sem CNPJ/CPF ou todos. 
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO 

508. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição parametrizada do conteúdo dos cadastros que 
compõem o Cadastro Técnico Municipal Imobiliário. 

509. O SOFTWARE (sistema) deve conter rotinas de crítica de informações cadastrais necessárias à 
identificação de erros de cadastramento no momento da inclusão ou alteração, observando inclusive 
a vinculação entre as diversas informações cadastrais. 

510. O SOFTWARE (sistema) deve listar as inscrições municipais cadastradas em nome de um 
contribuinte. 

511. O SOFTWARE (sistema) deve conter filtro pelo nome do contribuinte ou pelo CPF / CNPJ. 
512. O SOFTWARE (sistema) deve listar os dados das inscrições Municipais por inscrição e 

contribuinte. 
513. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar procedimento que permita a inserção dos dados 

coletados no boletim de cadastro imobiliário ou ficha imobiliária cadastral. 
514. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar todas as informações referentes ao imóvel predial ou 

territorial disponíveis na ficha. 
515. O SOFTWARE (sistema) deve possuir inscrição cadastral ou índice cadastral imobiliário deverá 

conter no mínimo 14 (quatorze) dígitos. 
516. O SOFTWARE (sistema) deve possuir um campo para informar lote/quadra e também o BCI, com 

o objetivo de mapear os distritos, setores, quadras e lotes existentes. 
517. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem das inscrições imobiliárias canceladas, ativas, 

inativas, dentre outros status utilizado no cadastro. 
518. O SOFTWARE (sistema) deve possuir opção para alterar endereço de correspondência do imóvel 

sem alterar demais informações cadastrais. 
519. O SOFTWARE (sistema) deve possuir as características cadastrais imobiliárias deverão estar 

dispostas na ordem do boletim ou ficha de cadastro. 
520. O SOFTWARE (sistema) deve possuir uma tela de cadastro deverá ter campo para alocação da 

inscrição cadastral anterior, visando manter informação dos dados antigos. 
521. O SOFTWARE (sistema) deve permitir que um usuário previamente cadastrado possa fazer 

alteração ou inclusão de novas características no cadastro. 
522. O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção cadastral imobiliária deverá contemplar o nome do 

contribuinte proprietário e um campo para informar o coproprietário. 
523. O SOFTWARE (sistema) deve possuir um cadastro imobiliário deverá permitir anexar imagens a 

inscrição cadastral imobiliária, arquivo em formato jpg. 
524. O SOFTWARE (sistema) nas imagens anexadas ao cadastro imobiliário deverá estar disponível 

para visualização junto com as informações cadastrais, para agilidade no processo de atendimento 
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ao proprietário. 
525. O SOFTWARE (sistema) deve permitir registrar as isenções e imunidades, previstas nas 

legislações, e qual o período da isenção quando houver. 
526. O SOFTWARE (sistema) deve possuir junto a tela de cadastro um campo para colocação de 

informações complementares ou justificativas das alterações. 
527. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a verificação das alterações processadas no cadastro, 

gravando data, hora e minuto do processamento da alteração, mantendo histórico e acesso ao 
mesmo para consulta. 

528. O SOFTWARE (sistema) ao fazer a manutenção do imóvel deverá ter opção de pesquisa aos 
imóveis, pelo nome ou CPF/CNPJ do contribuinte proprietário do imóvel. 

529. O SOFTWARE (sistema) deve ter disponibilidade de informar os dados do imóvel via código / 
números, digitação. 

530. O SOFTWARE (sistema) deve ter opção para cancelamento de imóveis, com campo para 
justificativa do processo e podendo ser obrigatório caso necessário. 

531. O SOFTWARE (sistema) deve possuir procedimento para reativação de imóvel cancelado. 
532. O SOFTWARE (sistema) deve possuir procedimento para efetuar a transferência de proprietário do 

imóvel. 
533. O SOFTWARE (sistema) deve possuir parametrização no sistema onde a transferência informe ao 

usuário existência de lançamentos ou dívidas sem quitação, impedindo que a mudança de 
proprietário seja feita. 

534. O SOFTWARE (sistema) não deve permitir a transferência de imóvel com débito em aberto, 
podendo ter um parâmetro de transferência de imóvel com dívida em aberto, caso seja necessário. 

535. O SOFTWARE (sistema) deve conter pesquisa no processo de transferência via código de inscrição 
cadastral do imóvel ou nome do atual proprietário do imóvel, em caso de venda de imóveis urbanos 
ser obrigatório informar o imóvel, para ter ciência de qual imóvel estar sendo vendido. 

536. O SOFTWARE (sistema) deve na transferência proprietário permitir que o novo proprietário seja 
cadastrado, caso ainda não tenha cadastro no sistema, sem sair do processo de transferência, 
agilizando a execução do processo. 

537. O SOFTWARE (sistema) deve conter cadastro dos serviços públicos municipais disponibilizados. 
538. O SOFTWARE (sistema) deve conter cadastro de trechos de logradouros para alocação de 

diferentes tipos serviços, com identificação dos lados da rua, direito e esquerdo ou ambos os lados. 
Também deverá ser possível fazer vínculo com a planta de valor. 

539. O SOFTWARE (sistema) deve conter listagem da quantidade de imóveis cadastrados no módulo 
imobiliário. 

540. O SOFTWARE (sistema) deve conter relatório listando as alterações processadas no cadastro 
imobiliário, visando saber o que foi modificado e quem fez a alteração, em meio magnético ou 
processo para impressão. 

541. O SOFTWARE (sistema) deve conter relatório das inscrições imobiliárias cadastradas, alteradas e 
canceladas, executando filtro por intervalo de data do procedimento. 

542. O SOFTWARE (sistema) deve conter listagem quantitativa imobiliária por característica cadastral, 
em formato analítico demonstrando no mínimo inscrição cadastral ou somente a quantidade de 
inscrições sendo terrenos ou edificações. 

543. O SOFTWARE (sistema) deve conter um relatório listando os imóveis por seleção, no mínimo 
filtros por contribuintes, logradouro de localização e bairro de localização, gerando arquivo 
magnético ou visualização em tela, com possibilidade de envio para impressão. 
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544. O SOFTWARE (sistema) deverá disponibilizar relatório das transferências imobiliárias, o mesmo 
poderá ser impresso ou salvo como arquivo magnético. 

CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL ECONÔMICO 

545. O SOFTWARE (sistema) deverá disponibilizar procedimento que permita a inserção dos dados 
coletados no boletim de cadastro econômico ou ficha econômica cadastral, recepcionando as 
informações referente às empresas e prestadores de serviços. 

546. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir a inscrição cadastral ou índice cadastral econômico 
deverá conter no mínimo 8 (oito) dígitos, podendo ser informado manualmente conforme definição 
do município, com o objetivo de organizar os cadastros existentes. 

547. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir características cadastrais econômicas deverão estar 
dispostas na ordem do boletim ou ficha de cadastro, podendo ser mudada a qualquer momento para 
melhor visualização cadastral. 

548. O SOFTWARE (sistema) possuir tela de cadastro deverá ter campo para alocação da data de 
inscrição e a data da baixa cadastral, visando manter informação sobre os fatos. 

549. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir opção cadastral econômica deverá contemplar o nome do 
contribuinte ou a razão social e também o nome fantasia quando houver para as empresas. 

550. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir cadastro econômico deverá ter campo para alocação do 
código de inscrição cadastral imobiliária. 

551. No momento da gravação do cadastro econômico deverá ser exibido mensagem em tela informando 
os campos obrigatórios, quando não preenchidos. 

552. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir tela de cadastro um campo para alocação dos sócios ou 
contador responsável, podendo ser vários. 

553. O SOFTWARE (sistema) no cadastro econômico deverá recepcionar o código e a descrição da 
atividade exercida, ou o código e a descrição do cadastro brasileiro de ocupações, tendo a opção de 
incluir o código da LC116/2003. 

554. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir que um usuário previamente cadastrado possa fazer 
alteração ou inclusão de novas características no cadastro. 

555. O SOFTWARE (sistema) na tela de cadastro deverá conter data do dia que foi realizado o cadastro. 
556. O SOFTWARE (sistema) na manutenção do cadastro deverá ter opção de pesquisa às inscrições, 

pela razão social ou CPF/CNPJ do contribuinte. 
557. As informações do cadastro serão informadas no sistema através de seleção cheque Box. 
558. O SOFTWARE (sistema) deverá permitir registrar as isenções e imunidades, previstas nas 

legislações. 
559. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir listagem das atividades cadastradas. 
560. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir opção para alteração da inscrição cadastral, podendo ser 

obrigatório o campo de justificativa dessas alterações. 
561. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir procedimento para listar informações do ISSQN anual, 

mensal e TLLF, visualizando em tela, gerando arquivo em meio magnético ou para impressão. 
562. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir lista de inscrições municipais cadastradas por seleção, no 

mínimo logradouro de localização, contribuinte, atividade econômico, em atividade ou encerrado. 
563. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir listagem das inscrições municipais por característica 

cadastral, também como, tipo de empresa (ME/EPP, optante pelo Simples) na forma analítica 
listando código das inscrições e sintética, totalizando os registros. 

564. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir listagem das inscrições econômicas que foram cadastras, 
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alteradas e baixadas, executando filtro por tipo de procedimento por período. 
565. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir listagem das inscrições inadimplentes por tipo de 

recolhimento do issqn - mensal ou anual - filtrando tipo de atividade e exercício de competência, 
visualização em tela, arquivo magnético ou processo para impressão. 

566. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir listagem dos cadastros econômicos vinculados ao 
profissional contábil ou empresa contábil com valor da arrecadação, visualização em tela, arquivo 
magnético ou processo para impressão. 

567. O SOFTWARE (sistema) deverá possuir listagem dos contribuintes em débito, visualização em 
tela, arquivo magnético ou processo para impressão. 

568. O SOFTWARE (sistema) deve possuir no processo de cadastro informar quando empresa se 
optante pelo regime do Simples Nacional. 

569. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem das microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo regime do simples nacional que efetuaram o recolhimento no município, visualização 
em tela, arquivo magnético ou processo para impressão. 

SIMULAÇÃO E LANÇAMENTOS DE COBRANÇAS 

570. O SOFTWARE (sistema) deve permitir simular o cálculo imobiliário, IPTU e taxas, individual. 
571. O SOFTWARE (sistema) deve permitir simular o cálculo econômico, ISSQN e taxas, individual. 
572. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem dos dados do lançamento e do pagamento, 

selecionando módulo de cobrança e tipo de lançamento, visualização em tela, arquivo magnética ou 
processo para impressão, com demonstrativo de percentual. 

573. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem dos lançamentos por exercício e período, 
selecionando módulo. E também relatório de comparativo de valores de um exercício com outro, 
podendo selecionar o módulo de cobrança e tipo de lançamento. 

COBRANÇAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. 

574. O SOFTWARE (sistema) deve possuir apuração do Imposto sob Transmissão de Bens Imóveis - 
ITBI com alíquotas diferenciadas para vendas à vista e financiadas. 

575. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de emissão de segunda via da guia de cobrança, 
podendo englobar somente uma parcela ou várias, somando os valores em uma mesma parcela para 
o recolhimento. 

576. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de emissão e geração das cobranças diversas, com 
opção de valor fixo para a cobrança ou variável, podendo o usuário digitar valor, número de 
parcelas e data de vencimento. 

577. O SOFTWARE (sistema) deve permitir geração e emissão da guia de recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, informando o número da inscrição cadastral, 
alíquota e valor-base do faturamento, conforme cadastrado. 

578. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo, lançamento e emissão de guias de recolhimento 
de taxas de poder de polícia e taxas de serviços. 

579. O SOFTWARE (sistema) deve possuir parametrização de valores para o cálculo de taxas diversas. 
580. O SOFTWARE (sistema) deve possuir opção para cancelamento da guia de cobrança diversa, 

quando esta for indevida ou conter erros na sua geração, ser obrigatório informar o motivo. 
581. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de impressão/emissão individual ou em lote de 

guias, podendo ordenar pelo nome do contribuinte ou endereço. 
582. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de geração e emissão de guias diversas podendo 
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conter mais um tributo na mesma guia. 
583. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo automático do ISSQN fixo, levando em 

consideração tabelas com faixas de valores por atividade. 
584. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de gerar parcelamento do lançamento imobiliário e 

econômico, onde deverá ser gravado no sistema as guias com os respectivos valores de cada parcela 
assim como descontos se houver. Permitir a colocação de mensagem na guia. 

585. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de emitir notificação de Lançamento e Guia de 
Recolhimento de tributo em um documento único, imprimindo código de barras para leitura ótica 
de acordo com o padrão bancário (FEBRABAN). 

586. O SOFTWARE (sistema) deve possuir procedimento para geração de guias de cobranças diversas 
de exercícios anteriores, lançando valores manualmente. 

587. O SOFTWARE (sistema) deve possuir procedimento de cálculo de cobranças municipais, podendo 
colocar um percentual diferenciado entre as parcelas. 

588. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de atualização de cobrança filtrando por contribuinte 
ou inscrição imobiliária ou inscrição econômica ou número da guia. 

589. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de prorrogação de vencimento das guias de um 
lançamento específico, podendo selecionar uma ou todas as parcelas, alocando nas selecionadas a 
data de prorrogação. 

590. O SOFTWARE (sistema) deve possuir opção para anulação de lançamento, selecionando exercício, 
tipo de cálculo, lançamento, contribuinte, onde será feita a anulação do lançamento com alocação 
do histórico, quando a cobrança for indevida ou conter erros na sua geração. 

591. O SOFTWARE (sistema) deve gerar arquivo magnético txt de cobrança para envio a terceiros, 
visando a impressão de guias ou carnês em modelo previamente definido pela prefeitura. 

592. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de reativação de guia que foi anulada indevidamente 
ou por engano, com alocação de histórico. 

593. O SOFTWARE (sistema) deve possui função de consulta situação dos lançamentos e das 
cobranças, com possibilidade de filtros por exercício, módulo, contribuinte, inscrição imobiliária, 
inscrição econômica ou número da guia de cobrança. 

594. O SOFTWARE (sistema) deve gerar guia para recolhimento efetuando a atualização da parcela que 
estiver em atraso, para a data solicitada pelo contribuinte, destacando os encargos previstos - multa, 
juros e correção monetária. 

595. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de consulta ao extrato do contribuinte, débitos e 
créditos tributários, selecionando ano, quitados, em aberto ou todos. 

596. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar demonstrativo dos lançamentos e cobranças com 
opção de cálculo da dívida ativa na mesma tela, caso haja débitos inscritos na dívida ativa. 

597. O SOFTWARE (sistema) deve possuir opção de consulta ao extrato do imóvel, débitos e créditos 
tributários, selecionando ano, quitados, em aberto ou todos. 

598. O SOFTWARE (sistema) deve permitir que todos os débitos do contribuinte possam ser agrupados 
para consulta e emissão de extratos da posição financeira, mesmo aqueles de exercícios anteriores, 
informando em que fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa). 

599. O SOFTWARE (sistema) deve emitir, nos extratos de contribuinte proprietário, os lançamentos e 
pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade. 

600. O SOFTWARE (sistema) deve demonstrar em tela dados da cobrança, tributos, valores, número de 
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parcelas, data de vencimento, com opção de atualização, prorrogação e emissão da segunda via da 
guia de cobrança. 

601. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de listagem das parcelas que estão em aberto, 
filtrando exercício, módulo e lançamento. Relatório, disponível para impressão ou gravação 
magnética. 

602. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de registro da data de vencimento, número de 
parcelas e descontos, para lançamentos com parcelamento e por módulo do sistema. 

603. O SOFTWARE (sistema) deve possuir demonstrativo em tela dos lançamentos do contribuinte com 
situação do lançamento e dívida ativa. 

604. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de consulta ao extrato de uma inscrição econômica, 
débitos e créditos tributários da mesma com possibilidade de atualização até determinada data, 
filtrando quitadas, em aberto ou todos. 

605. O SOFTWARE (sistema) deve exibir demonstrativo de valores lançados por contribuinte, 
efetuando filtros mínimos de exercício, módulo e tributo, retornar arquivo para gravação magnética 
ou impressão. 

606. O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório com as guias pagas por tributo. 
607. O SOFTWARE (sistema) deve cadastrar avaliação imobiliária para imóveis urbanos ou rurais, 

visando geração de guia do ITBI. 
608. O SOFTWARE (sistema) deve listar avaliação imobiliária cadastrada no sistema, podendo ser de 

imóvel rural ou urbano. 
GERENCIAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

609. O SOFTWARE (sistema) deve efetuar a baixa das guias que foram pagas nas instituições 
financeiras conveniadas com a prefeitura, de forma automática, importando o arquivo 
disponibilizado pela instituição e efetuando os registros no sistema dos dados, caso tenha diferença 
no valor recebido o mesmo deve ser acusado para realizar o ajuste do valor pago. 

610. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão dos tributos com suas respectivas contas 
orçamentária por exercício. 

611. O SOFTWARE (sistema) deve possui opção que permita a baixa manual de guias, quando da 
impossibilidade de processamento automático. 

612. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar relatório com informação das guias que não foram 
baixadas via processo automático, informando o usuário que realizou a baixa. 

613. O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastramento das contas orçamentárias de receitas 
aprovadas no orçamento municipal, informando do número da conta, descrição e ficha da receita. 

614. O SOFTWARE (sistema) deve vincular aos tributos serão lançados e cobrados a respectiva conta 
orçamentária disponibilizada no orçamento municipal. 

615. O SOFTWARE (sistema) deve possui opção para cadastramento das instituições financeiras 
credenciadas/bancos, informado nome, agência e conta. 

616. O SOFTWARE (sistema) deve efetuar a baixa das guias que foram pagas pelas empresas optantes 
pelo regime do simples nacional, nas instituições financeiras conveniadas com a prefeitura, de 
forma automática, importando o arquivo DAF607 disponibilizado pela instituição, efetuando no 
sistema o registro dos dados. 

617. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar cadastro de cotação de moedas, podendo ser várias, 
utilizadas para o cálculo da correção monetária. Deverá ser informado o nome, data inicial de 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/


Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                        Processo Administrativo nº 2019/6/5383 
                                                 Processo Licitatório nº 064/2019 
                                                Pregão Presencial nº 058/2019 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 
 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 – CEP: 25 850-000 

Tel.: (24)2263-4469 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
74 

 

validade, periodicidade da validade e valor da cotação, com opção para atualização desta conforme 
legislação municipal.    

618. O SOFTWARE (sistema) deve possuir a possibilidade de cancelamento de baixa de guia, feita 
incorretamente quando manual ou pelo não processamento bancário. 

619. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem dos arquivos disponíveis para a baixa. 
620. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatório de Arrecadação por instituição financeira 

arrecadadora, no período selecionado. 
621. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem das guias pagas após o vencimento, filtrando 

exercício, módulo, lançamento e período do vencimento. 
622. O SOFTWARE (sistema) deve possuir listagem dos maiores contribuintes enquadrados no simples 

nacional que efetuaram pagamento. 
623. O SOFTWARE (sistema) deve possuir parâmetro registrando os sábados, domingos, afim de não 

permitir vencimentos em dias não úteis. 
624. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar relatório para a conciliação bancária, listando os 

registros baixados por instituição financeira e por data. 
625. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar listagem dos tributos arrecadados por tributo e por 

período de arrecadação, lançamentos e valores inscritos em dívida ativa de cada tributo, separando 
pelo código de receita definido. Detalhando o total e por cada instituição financeira arrecadadora. 

626. O SOFTWARE (sistema) deve gerar arquivo para contabilização automática das receitas tributárias 
arrecadadas, fazendo integração com sistema de contabilidade/tesouraria municipal, 
disponibilizando os valores por data e instituição financeira. 

627. O SOFTWARE (sistema) deve listar as guias não processadas na baixa, informando o motivo e os 
dados referente as mesmas banco, data pagamento, data de crédito e demais informações 
pertinentes. 

628. O SOFTWARE (sistema) deve possuir possibilidade de exclusão de guia baixada indevida ou 
incorreta. 

629. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatório para conciliação bancária, listando as guias 
baixadas por data de crédito, data de pagamento ou data da contabilização, filtrando intervalo de 
data e instituição arrecadadora. Gerar arquivo para gravação magnética ou impressão. 

630. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar listagem dos tributos e valores arrecadados, por 
período. 

631. O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar arquivo em formato texto para integração com 
contabilidade, onde este será utilizado na contabilização automática das receitas. 

632. O SOFTWARE (sistema) deve possuir informações dos maiores contribuintes por tipo cobrança 
municipal. 

GERENCIAMENTO DA DIVIDA ATIVA 

633. O SOFTWARE (sistema) deve ter a opção de criar os livros de dívida ativa, podendo informar a 
quantidade de folhas. 

634. O SOFTWARE (sistema) deve cadastrar mensagens do livro de dívida ativa, termo de abertura, 
termo de fechamento e responsáveis pela dívida ativa. 

635. O SOFTWARE (sistema) deve efetuar os lançamentos não quitados em dívida ativa, de todos os 
cálculos por contribuinte, cadastro imobiliário, cadastro econômico ou guia, colocando no livro, 
folha e termo de inscrição em dívida ativa. 

636. O SOFTWARE (sistema) deve permitir geração de cobrança de Dívida ativa com CDA por um 
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usuário ou grupo de usuário específico. 
637. O SOFTWARE (sistema) deve permitir gerar simulação de parcelamento/reparcelamento de dívida 

ativa. 
638. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o Cancelamento de Execução Fiscal. 
639. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de procedimento para anulação individual de registro 

inscrito em dívida ativa e o seu respectivo lançamento. 
640. O SOFTWARE (sistema) deve possuir função de emissão do livro de dívida ativa, selecionando 

exercício e número do livro. Deverá ser disponibilizado arquivo para gravação magnética ou 
impressão com os dados da dívida ativa regularmente inscrita. 

641. O SOFTWARE (sistema) deve gerar guia da dívida ativa para o devido recolhimento dos valores 
devidos. 

642. O SOFTWARE (sistema) deve possuir disponibilidade de geração de guia de dívida 
individualizada, por contribuinte reunindo todos os seus débitos, por imóvel selecionando inscrição 
imobiliária específica ou por inscrição econômica, determinando os exercícios ou intervalo a ser 
cobrado, incluindo também débitos parcialmente pagos em outras cobranças. 

643. O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção de anulação de guia de cobrança da dívida ativa. 
644. O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção de reativação de guia de cobrança da dívida ativa 

anulada. 
645. O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção de reparcelamento de guia da cobrança da dívida 

ativa, possibilitando parcelar a cobrança existente em novas parcelas e ou incluir mais débitos nesta 
nova cobrança, recuperando os valores já pagos na cobrança caso exista. 

646. O SOFTWARE (sistema) deve na cobrança incluir valores de honorários advocatícios e descontos 
legais por item da cobrança - principal, multa, juros e correção - conforme legislação. 

647.  O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção para informar o número do processo de execução 
fiscal da dívida ativa, registrando este pelo número da certidão de dívida ativa ou número da petição 
de execução. 

648. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de consulta dívida ativa por contribuinte, inscrição 
econômica ou inscrição imobiliária, podendo selecionar por valor, e listagem detalhando o 
lançamento em dívida ativa com possibilidade de impressão ou arquivo magnético. 

649. O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório dos contribuintes sem processo judicial da dívida 
ativa filtrando por contribuintes, exercício da dívida e módulo do sistema. 

650. O SOFTWARE (sistema) deve emitir listagem das dívidas com número da certidão. 
651. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de consulta das certidões de dívida ativa, podendo 

ser consultado pelo número da certidão. 
652. O SOFTWARE (sistema) deve emitir lista detalhamento da execução fiscal, registros efetuados ao 

processo de execução. 
653. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de relatório das inscrições em dívida ativa, 

retornando arquivo para gravação magnética ou visualização. 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS 
654. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de emissão de carta de aviso de débitos com opção 

de emissão por contribuinte, inscrição imobiliária ou inscrição econômica, filtrando por módulo do 
sistema. O procedimento deverá ficar disponível para que o usuário efetue a gravação ou alteração 
nos dizeres do documento. 
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655. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de emissão de carta de notificação de dívida ativa 
com opção de emissão por contribuinte, inscrição imobiliária ou inscrição econômica. O 
procedimento deverá ficar disponível para que o usuário efetue a gravação ou alteração nos dizeres 
do documento. 

656. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de emissão de alvará localização ou certidão de 
regularidade fiscal, podendo ser extraído a certidão negativa de débitos, positiva de débitos, 
positiva com efeito negativo. A busca no sistema será efetuada em todos os módulos e será de 
forma automática após a solicitação de emissão por contribuinte, inscrição imobiliária ou inscrição 
econômica. O procedimento deverá ficar disponível para que o usuário efetue a gravação ou 
alteração nos dizeres do documento, colocando também os responsáveis pelo setor/envio. 

657. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de emissão da nota fiscal de serviços avulsa de 
serviços, sendo observada a sequência de solicitação da nota, emissão da guia de arrecadação e 
posteriormente a nota fiscal. O processo deverá conter campos para discriminação dos serviços, 
valores, retenções se houver e substituto tributário onde couber. 

658. O SOFTWARE (sistema) deve listar alvarás gerados no sistema, filtrando no mínimo por período 
de emissão, contribuinte e exercício. 

659. O SOFTWARE (sistema) deve efetuar o registro da entrega da carta de notificação de dívida ativa, 
registrando no sistema a data de sua entrega ao devedor. 

660. O SOFTWARE (sistema) deve gerar a Certidão de dívida ativa para o procedimento de execução 
fiscal. 

661. O SOFTWARE (sistema) deve permitir procedimento que cancele ou efetue a manutenção de uma 
certidão de dívida ativa já gravada. 

662. O SOFTWARE (sistema) deve conter a opção de geração da petição de dívida ativa, sendo esta a 
solicitação da execução fiscal. 

663. O SOFTWARE (sistema) deve permitir que diversas certidões de dívida ativa sejam agrupadas 
dentro de um único processo de petição. 

664. O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção de emissão do termo de confissão de débitos, sendo 
este lançamento ou dívida ativa.O procedimento deverá ficar disponível para que o usuário efetue a 
gravação ou alteração nos dizeres do documento, colocando também os responsáveis pelo 
setor/envio. 

665. O SOFTWARE (sistema) deve permitir geração e emissão do termo de inscrição de dívida ativa, 
podendo selecionar contribuinte, inscrição imobiliária ou inscrição econômica. 

666. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração e emissão do termo de parcelamento de dívida 
ativa, o mesmo quando configurado pode ser emitido automaticamente ao realizar um 
parcelamento. Podendo selecionar no mínimo o contribuinte, inscrição imobiliária ou inscrição 
econômica. Deverá ser estar disponível campo para alocação do representante legal, quando da falta 
o responsável e o seu conteúdo deve ser disponível para que o usuário efetue a gravação ou 
alteração nos dizeres do documento, colocando também os responsáveis pelo setor/envio. 

667. O SOFTWARE (sistema) deve efetuar o controle e autorização para impressão de documentos 
fiscais - AIDF, registrando o motivo e a numeração das notas liberadas, com possibilidade de 
impressão e relatório das liberações. 

668. O SOFTWARE (sistema) deve gerar relatórios para atendimento a deliberação 247 TCE-RJ 
669. O SOFTWARE (sistema) deve gerar o arquivo de certidões para envio de protesto do padrão da 

Instituto de Protesto – IEPTB, para envio de dividas para cartório de protestos de títulos. 
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 
670. O SOFTWARE (sistema) deve permitir que o sistema de acesso seja via internet ou de modo off-

line, através do envio de RPS. 
671. O SOFTWARE (sistema) deve permitir que o sistema seja disponibilizado a partir de um servidor 

na prefeitura, ou local a ser definido pela prefeitura. 
672. O SOFTWARE (sistema) deve possuir acesso ao sistema através de CPF/Senha. 
673. O SOFTWARE (sistema) deve possuir suporte a certificação digital ICP Brasil. 
674. O SOFTWARE (sistema) deve possuir teclado Virtual. 
675. O SOFTWARE (sistema) deve permitir que o usuário possa estar vinculado a mais de uma empresa 

prestadora de serviços. 
676. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de tomadores de serviços, e busca rápida dos 

tomadores cadastrados. 
677. O SOFTWARE (sistema) deve permitir informar na geração da nota fiscal de serviço: 

- Serviço Prestado de acordo com LC116/2003 
- Valor dos serviços 
- Município de prestação do serviço  
- Natureza da Operação 
- Permitir ISS retido na fonte 
- Alteração da alíquota do serviço, quando retido na fonte ou tributação fora do município 
- Permitir busca automática das alíquotas de serviços da prefeitura, quando tributação local, 
- Cálculo automático do ISS a pagar 
- Poder informar PIS, COFINS, Deduções, Valor Líquido, INSS, IR, Base de cálculo, Valor do 
ISS retido, CSLL, outras retenções, descontos condicionados e incondicionados. 
 

678. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a consulta de autenticidade das notas fiscais emitidas, por 
número, CPF ou CNPJ do prestador e código de identificação. 

679. O SOFTWARE (sistema) deve possuir ajuda no sistema. 
680. O SOFTWARE (sistema) deve possuir manual completo do usuário prestador de serviço em PDF 

que possa ser impresso. 
681. O SOFTWARE (sistema) deve permitir visualizar a nota fiscal antes de sua emissão com 

possibilidade de gerar cópia da mesma. 
682. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a consulta das notas fiscais emitidas: 

- Por número 
- Por data de vencimento  
- Notas Pagas e a pagar 
  - Notas vencidas e canceladas por tomador 

683. O SOFTWARE (sistema) deve permitir cancelar uma nota fiscal emitida não paga. 
684. O SOFTWARE (sistema) deve permitir substituir uma nota fiscal cancelada. 
685. O SOFTWARE (sistema) deve poder emitir a guia de ISS para uma ou mais notas emitidas. 
686. O SOFTWARE (sistema) deve poder simular valores de multas, juros e correções, de acordo com 

a data de pagamento que o contribuinte selecionar. 
687. O SOFTWARE (sistema) deve poder consultar e reimprimir as guias de ISS geradas: 

- Buscando por número da guia de Iss; 
- Buscando por data de pagamento. 
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688. O SOFTWARE (sistema) deve permitir visualizar as notas fiscais embutidas no valor do ISS. 
689. O SOFTWARE (sistema) deve poder cancelar uma guia de ISS não paga. 
690. O SOFTWARE (sistema) deve poder pré-cadastrar usuários no sistema, independente de vínculo 

com empresas. 
691. O SOFTWARE (sistema) deve poder controlar usuários e permissões vinculados à empresa, ou 

vincular usuários pré-cadastrados à empresa existente. 
692. O SOFTWARE (sistema) deve permitir consultar os serviços tomados por contribuintes 

também cadastrados no sistema. 
693. O SOFTWARE (sistema) deve possuir tela de configuração de preferências pessoais. 
694. O SOFTWARE (sistema) deve poder consultar os dados da empresa prestadora o qual se tem 

vínculo. 
- Consultar Endereço, CPF e/ou CNPJ. 
- Consultar se é optante pelo simples, incentivador fiscal, e o regime especial de tributação. 
- Consultar as atividades de acordo com a LC-116/2003. 

695. O SOFTWARE (sistema) deve poder alterar o logotipo da empresa, que constará nas Nfse 
emitidas. 

696. O SOFTWARE (sistema) deve possuir programa para emissão de recibo provisório de serviço na 
falta de serviço de internet com opções necessárias para conversões futuras. 

697. O SOFTWARE (sistema) deve possuir programa para emissão de recibo provisório de serviço na 
falta de serviço de internet com as seguintes opções. 

698. O SOFTWARE (sistema) deve possuir instalador e atualizar de forma automática no s ite existente. 
699. O SOFTWARE (sistema) deve possuir módulo off line de emissão dos recibos. 
700. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e edição dos dados da empresa prestadora de 

serviços. 
701. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o uso do mesmo sistema por matriz e filiais. 
702. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e edição de tomadores de serviços. 
703. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o uso de múltiplos emissores de RPS em rede, com o 

mesmo banco de dados. 

704. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a seleção do número de série do equipamento emissor. 
705. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a integração com o sistema de nota fiscais eletrônicas.  
706. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão e consulta de RPS. 
707. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cancelamento e substituição de um RPS emitido. 
708. O SOFTWARE (sistema) deve permitir a integração com o sistema de notas fiscais eletrônicas, 

por chave gerada pelo sistema web ou por certificação digital. 

709. O SOFTWARE (sistema) deve possuir ajuda no sistema. 
710. O SOFTWARE (sistema) deve possuir manual completo em PDF para os prestadores de serviços 

que pode ser impresso. 

711. O SOFTWARE (sistema) deve possuir compatibilidade com Windows XP ou Superior. 
712. O SOFTWARE (sistema) deve possuir acesso administrativo para prefeitura no gerenciamento dos 

dados, contendo: 

- Consulta por prestadores, suas atividades LC 116/2003 
- Consulta e edição dos usuários vinculados. 
-  Permitir o vínculo e desvinculação dos usuários com os prestadores. 
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- Permitir o bloqueio de geração de novas Notas Fiscais. 
- Possuir as configurações: 
 
1) Data limite de emissão da guia de ISS das notas geradas. 
2) Multa, Juros e Correções 
3) Possuir sincronia da tabela de multa, juros e correções conforme o sistema de tributação local. 
4) Permitir arredondar ou truncar os cálculos. 
5) Possuir cadastro de taxa de expediente. 
6) Permitir cadastro e gerenciamento de valores de alíquotas de serviços. 
7) Permitir a configuração de bloqueio de emissão de novas Notas Fiscais. 
8) Permitir a configuração do limite de conversão das RPSs. 
9) Permitir a consulta e visualização das notas fiscais emitidas. 

713. O SOFTWARE (sistema) deve poder ler arquivos de retorno do banco e efetuar as baixa das guias 
emitidas. 

714. O SOFTWARE (sistema) deve poder gerar as guias de ISS automaticamente no dia desejado, 
incluindo o ISS mínimo, conforme configuração. 

715. O SOFTWARE (sistema) deve poder bloquear a emissão de Notas Fiscais dos contribuintes em 
débito após um tempo pré- determinado pela prefeitura. 

716. O SOFTWARE (sistema) deve poder enviar mensagens administrativas para um contribuinte ou 
para os usuários cadastrados dentro do próprio sistema, sem necessitar de envio de e-mails. 

717. O SOFTWARE (sistema) deve poder definir os dias não úteis, como feriados nacionais, regionais e 
municipais, para definição da data de vencimento das notas. 

718. O SOFTWARE (sistema) deve poder administrativamente substituir as guias de ISS com opção de 
juros, multa e correção, alterando a data de vencimento. 

719. O SOFTWARE (sistema) deve possuir acompanhamento dos RPSs convertidos dentro do próprio 
sistema on-line. 

720. O SOFTWARE (sistema) deve possuir módulo para cadastro de prestadores de serviço do próprio 
município ou de fora. 

721. O SOFTWARE (sistema) deve possuir módulo para emissão de Demonstrativo de Retenção na 
fonte, para prestadores de serviço de fora do município. 

722. O SOFTWARE (sistema) deve possuir módulo de emissão de guia de ISS pelos tomadores, no 
que se refere ao pagamento de um demonstrativo de retenção na fonte. 

723. O SOFTWARE (sistema) deve permitir acompanhar os cancelamentos das notas fiscais, prevendo 
a emissão de notas frias. 

724. O SOFTWARE (sistema) deve permitir informar por prestador de serviços se um usuário é o 
responsável ou contador da empresa. 

725. O SOFTWARE (sistema) deve possuir módulo de integração com sistema tributário atual, 
permitindo: 
- Upload dos contribuintes locais já cadastrados. 
- Permitir enviar para o sistema tributário local as guias emitidas e canceladas, tomadores e notas 
fiscais emitidas, canceladas e substituídas, para consulta independente do sistema. 

726. O SOFTWARE (sistema) deve na nota fiscal deverá ter mecanismo de verificação de 
autenticidade por meio de QRCODE. 

727. O SOFTWARE (sistema) deve possuir módulo para declaração de ISS, independente da emissão da 
NFS-e. 
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728. O SOFTWARE (sistema) deve possuir sistema de envio de mensagens, por contribuinte ou para 
todos. 

729. O SOFTWARE (sistema) deve possuir interface para envio, no próprio portal, dos XML dos RPS, 
assim como consulta do resultado do processamento do lote. 

730. O SOFTWARE (sistema) deve possuir artifício para emissão de CND por contribuinte, mediante 
pagamento de taxa. 

731. O SOFTWARE (sistema) deve possuir interface para envio por parte dos contribuintes de dúvidas e 
problemas, que possam ser consultadas. 

732. O SOFTWARE (sistema) deve possuir cruzamento de informações com outros contribuintes, para 
consulta de serviços tomados pelo contribuinte, dados disponíveis a partir da emissão de notas dos 
outros contribuintes. 

RELATÓRIOS 
733. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios de FS-e Canceladas 
734. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios de NFS-e Cadastradas 
735. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios de NFS-e Pagas 
736. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios de NFS-e Vencidas e Não Pagas 
737. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios de contribuintes sem notas no intervalo 
738. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios de DAMs Vencidas 
739. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios  DAMs Gerados 
740. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios  ISS mensal calculado automaticamente 
741. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios quantidade de Notas Geradas por Dia 
742. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios notas Vencidas por Contribuinte 
743. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios maior Contribuintes 
744. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios ISS Previsto e Arrecadado 
745. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios contribuintes Impedidos de Emitir NFS-e 
746. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios início de emissão de NFS-e 
747. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios opção pelo Simples 
748. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios notas Fiscais Incoerentes (Alqt. zero) 
749. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios ISS Mensal Detalhado 
750. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios contribuintes que não alcançaram o ISS Mínimo 
751. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios ISS Gerado por município 
752. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios ISS Gerado por município detalhamento por 

Atividade. 
753. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios contribuintes por Atividades 
754. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios contribuintes sem Inscrição Municipal 
755. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios DRFs Autorizados 
756. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios DRFs Recusados 
757. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios DRFs Pendentes 
758. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios débitos por Contribuinte (Sintético) 
759. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios débitos por Contribuinte (Analítico) 
760. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios contadores Responsáveis 
761. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios lotes processado Sem Erros e Sem NFS-e 
762. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios lotes Processado 
763. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios empresa por endereço 
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764. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios comparativo Mensal de Pagamentos (Sintético) 
765. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios comparativo Mensal de Pagamentos (Analítico) 
766. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios demonstrativo de Arrecadações (Previsto) 
767. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios ISS Previsto e Arrecadado (Analítico) 
768. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios receitas Previstas Sem guias Emitidas (Sintético) 
769. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios trib. No Município, Retido na Fonte, com alíquota 

... 
770. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios contribuintes cadastrados 
771. O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatórios quantidade de Empresas Cadastradas (Mês / Ano) 

DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E MÓDULO DE E-SIC. 
772. O SITE deve possuir painel administrativo objetivando a inserção de informações de forma 

intuitiva. 
773. O SITE deve possuir layout responsivo, atendendo a demanda de acesso por dispositivos mobile. 
774. O SITE deve possuir módulo de controle de usuários com a finalidade de controlar as permissões 

de cada usuário cadastrado. 
775. O SITE deve possuir módulo para inserção de banners em coluna única e/ou em coluna dupla no 

formato responsivo. 
776. O SITE deve possuir gestor de notícias, podendo informar data/hora de início e fim de exibição da 

notícia, editar seu conteúdo com tamanhos e fontes diferentes, poder localizar e substituir uma 
palavra em seu conteúdo, ser passível de inserir imagens, tabelas, conteúdo em iframe e visualizar o 
conteúdo antes de sua publicação, além de poder separar notícias por categoria. 

777. O SITE deve possuir álbum de fotografias, pora agrupar um conjunto de fotos e poder utilizar em 
páginas e/ou notícias. 

778. O SITE deve possuir calendário de eventos, podendo ser ligado a endereços externos ou internos do 
próprio site. 

779. O SITE deve possuir cadastro de enquetes, contendo duração para exibição e podendo ser inserido 
em páginas e/ou notícias. 

780. O SITE deve possuir consulta aos acessos diários realizados no site, contendo informações sobre a 
hora do dia em que ocorreu maior número de acessos. 

781. O SITE deve possuir módulo para cadastro de quaisquer tipos de informações no formato de lista, 
assim como ferramenta de busca. 

782. O SITE deve possuir módulo para cadastro de páginas, bem como ferramenta para edição de 
conteúdo, além de poder ordenar e definir data inicial e final de exibição da mesma. 

783. O SITE deve possuir ferramenta para definir, dentre as páginas existentes, qual a página principal. 

784. O SITE deve possuir ferramenta para solicitação de informações do cidadão de forma online (e-
SIC) atendendo a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011(Lei de Acesso a Informação). 

785. O e-SIC deve possuir opção de realização de solicitação presencial em consonância com o e-SIC. 
Desse modo, será contabilizada a solicitação presencial em conjunto com a online, a fim de 
incrementar o relatório existente. 

786. O e-SIC deve exibir relatório em gráficos de pizza, a cerca dos pedidos realizados. 
787. O e-SIC deve possuir opção de marcação como „recebido‟, „em andamento‟ e „finalizado‟ para 

notificar o usuário acerca do status do pedido feito. 
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788. O e-SIC deve exibir a relação de usuários com cadastro realizado no e-SIC. 
789. O e-SIC deve permitir que o solicitante tenha acesso a todas as solicitações já realizadas e campo 

próprio para a resposta ao questionamento realizado. 
790. O e-SIC deve possuir integração com o e-mail institucional e disparar uma mensagem para caixa 

de entrada do requerente e do responsável, a fim de notificar a existência da nova solicitação. 
791. O SITE deve possuir compatibilidade com SSL, e padrões de navegação e exibição conforme 

acessibilidade Brasil. 
792. O SITE deve possuir ferramenta de Fale Conosco, para que a população consiga enviar mensagens 

ao órgão. 
793. O SITE deve possuir ferramenta para alteração das configurações gerais como endereço, e-mail 

para resposta as mensagens enviadas pelo Fale Conosco e configurações gerais de cores. 
794. O SITE deve possuir menu para inserção de Leis, Portarias, Decretos, Resoluções, Indicações, 

Requerimentos e Atas, além de menu para filtragem dessas informações por parte do contribuinte. 
795. O SITE deve possibilitar acesso direto ao servidor com o objetivo de organizar e/ou limpar os 

arquivos existentes e sem uso. 
796. O SITE deve possuir auditoria para monitorar todas as atividades praticadas por usuários quando 

acessarem o menu de configuração. 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

797. O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA deve trabalhar em conjunto com o sistema de contabilidade e 
atender a LEI DE TEMPO REAL. 

798. O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA deve possibilitar o envio diário de informações sem a 
necessidade de intervenção por parte do contador (Envio Automático), em horário pré-determinado. 

799. O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA deverá atender as demandas indicadas nas avaliações 
realizadas pelo Ministério Público (MP) com base na Lei de Acesso a Informação, incluisive, a 

publicação da Ordem Cronológica de Pagamentos, por Fonte de Recursos, em atendimento ao 
Disposto no Artigo 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Lei nº 201/1967, Artigo 1º, Inciso XII, 
e objeto de Auditoria Governamental ocorrida no Controle Interno deste Município, Processo 

TCE/RJ nº 228.387-9/17. 

CONTROLE DE PROCESSOS – PROTOCOLO 
800. O SOFTWARE (sistema) deve possuir parametrização de tipos de documentos, situações, taxas, 

interessados e responsáveis. 
801. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o controle de atendimentos ao contribuinte através 

do registro dos requerimentos e previsão de retorno com emissão de comprovante. 
802. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle de movimentação dos processos pelos órgãos e 

entidades cadastradas. 
803. O SOFTWARE (sistema) deve possuir classificação por órgão e responsável. 
804. O SOFTWARE (sistema) deve emitir comprovante de entrada de processo. 
805. O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de relatórios customizados no formato HTML. 
806. O SOFTWARE (sistema) deve possuir emissão de etiqueta com número do processo em ordem 

cronológica de cadastro (número e data). 
807. O SOFTWARE (sistema) deve emitir (opcionalmente) guia de remessa de processos após 

tramitação de cada processo 
808. O SOFTWARE (sistema) deve emitir histórico de processos, contendo datas, órgãos e responsáveis 

pelo trâmite. 
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809. O SOFTWARE (sistema) deve possuir interface pública de consulta ao andamento do processo, 
para consulta do interessado através da internet ou de quiosques. 

810. O SOFTWARE (sistema) deve poder realizar juntadas de processos, e ao tramitar um processo, 
movimentar automaticamente todos os processos apensos. 

811. O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar customizar documentos a serem informados no cadastro 
do processo, dependendo do tipo do processo. 

812. O SOFTWARE (sistema) deve poder consultar os imóveis no sistema tributário, direto do sistema. 
 

 

 

Francisco José Silva Sant´Anna 
Pregoeiro 
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ANEXO II 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
PARA MODERNIZAÇÃO COMPLETA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM 
IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CURSOS, VISITAS TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS “IN LOCO”, BEM COMO “CESSÃO DE DIREITO DE USO DE 
SOFTWARE ” ( SISTEMAS ) POR TEMPO DETERMINADO ” para manutenção de vários Setores 
da Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme 

Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 
1.749/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 
 

Razão Social:  
 

CNPJ n°:  
 

Endereço:  
 

e-mail:  
 

Cidade: Estado:  
 

Telefone: Fax:  
 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 

Local: , de de 2019.  
 
 

Assinatura  
Nome:  

 
Sr. Licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e essa 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-
lo à Secretaria Municipal de Compras e licitações, por meio do e-mail, 
compras@paraibadosul.rj.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de 
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório 
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ANEXO III 
 

(Este anexo é um modelo e deverá ser elaborado, preferencialmente, em papel timbrado do 
licitante, com o mesmo conteúdo) 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
REQUISITOS TÉCNICOS E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 - Declaração de Responsabilidade e Inexistência de Fatos 
Impeditivos. 
 

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), 
com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por 
intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. 
n° (----------------), 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa,supra, cumpre plenamente as exigências e os 
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO PRESENCIAL N° 
058/2019, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, inexistindo qualquer fato 
impeditivo de sua participação no presente certame, os requisitos exigidos no procedimento licitatório 
referenciado. 
 

 Igualmente, declaro, sob as penas da lei, em especial do art. 36 da lei 12.462/2011, que nossos 
diretores, responsáveis legais e técnicos ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo 
comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos 
impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. 
 

 Declaro, ainda, que nossa empresa cumpre plenamente os requisitos técnicos exigidos no 
Termo de Conformidade, estando ciente da imposição de pena de até 05 (cinco) anos sem poder 
contratar com a Administração Pública, caso seja desclassificada na fase de apresentação dos 
Sistemas. 
 

 Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação 
e seus anexos. 
 

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 

Local e Data: ________________________, ____, de _________________ de 201___ 
 
Atenciosamente, 
 
 
________________________________________ 
EMPRESA LICITANTE: 
CNPJ: 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO IV 

 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante) 

 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (---------------------------------------------

-----), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (----------------------------

---------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (___) MICROEMPRESA OU (___) 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores , cujos 

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO 

PRESENCIAL N° 058/2019 , realizado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 
 

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações 

constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações posteriores. 
 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e 

criminal por eventual falsidade. 

 
Local e data. 

 
_______________________________________________  

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 

*Observação: Nos campos acima, deverá ser especificado se é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)  
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no 

CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na 

cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou 

procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), 

interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 , da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do 

Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no 

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal. 

 
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e 

criminal por eventual falsidade. 

 

Local e data. 
 

 
___________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Fornecedor: 
 

CNPJ: nº  
 

Endereço: 
 

E-mail: 
 

Fone:     Fax: 
 

Banco:  Agência:   Conta Corrente: 
 

DADOS PARA FUTURO PEDIDO (caso a empresa seja vencedora): 
 

Nome:       Fone: 
 

Endereço: 
 

E-mail: 
 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
RUA VISCONDE DA PARAÍBA, Nº 11 – CENTRO 
PARAÍBA DO SUL/RJ 
 
   Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL N° 058/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
PARA CONSULTORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO COMPLETA EM GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CURSOS, 
VISITAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS “IN LOCO”, BEM COMO “CESSÃO DE DIREITO DE 
USO DE SOFTWARE ” ( SISTEMAS ) POR TEMPO DETERMINADO ” para manutenção de 
diversos Setores da Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado, conforme Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.479/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie: 
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LOTE ÚNICO 

Item Quant Unid Descrição das Unidade/Módulos Valor Unit. (R$) Valor Total(R$) 

1 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO: 

Contratação de empresa especializada na área 
de informática, para locação de softwares de 
gestão pública, totalmente integrados e 
serviços, abrangendo instalação, implantação, 
migração de dados, treinamento e 
manutenção da solução integrada dos 
seguintes sistemas: 

  

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

R$  R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO 
PÚBLICO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE 
INTERNO 

R$ R$ 

12 Mês 
SIATEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - RH 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
TRIBUTÁRIA 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 
SERVIÇOS E ISS ELETRÔNICO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
ALMOXARIFADO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
VEÍCULOS - FROTAS 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 
PROTOCOLOS E PROCESSOS 

R$ R$ 

12 Mês SITE INSTITUCIONAL R$ R$ 

VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (R$) R$  
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Item Quant Unid Descrição das Unidade/Módulos Valor Unit. (R$) Valor Total(R$) 

2 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
Contratação de empresa especializada na 
área de informática, para locação de 
softwares de gestão pública, totalmente 
integrados e serviços, abrangendo instalação, 
implantação, migração de dados, 
treinamento e manutenção da solução 
integrada dos seguintes sistemas: 

  

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO 
PÚBLICO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
ALMOXARIFADO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE 
VEÍCULOS - FROTAS 

R$ R$ 

12 Mês 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 
PROTOCOLOS E PROCESSOS 

R$ R$ 

12 Mês SITE INSTITUCIONAL R$ R$ 

VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (R$) R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (ADMINISTRAÇÃO + SAÚDE) R$ 

 
O prazo de reformulação da proposta de preços será de 24 (vinte e quatro) horas após a aprovação da demonstração 
dos quesitos técnicos exigidos no Termo de Conformidade. 
 
Pela presente proposta, nos comprometemos a cumprir com o prazo de 12 (doze) meses de garantia de qualidade, 
contados da data de recebimento e aceite dos softwares, período durante o qual, correrão por nossa conta as despesas 
de qualquer natureza, desde que devidamente comprovada como causa/origem do problema, defeitos no produto 
fornecido. 
 
Os softwares a serem fornecidos dispõem de garantia pelo período do contrato e, se houver, posteriores aditamentos. 
 
Pela presente proposta colocamos nossa empresa à disposição da CONTRATANTE, para assinatura do contrato, 
estando dispostos a iniciarmos as providências para o fornecimento dos itens adjudicados para a nossa empresa, 
imediatamente após o recebimento do pedido emitido pelo setor competente da CONTRATANTE, nos termos e 
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condições estabelecidos no Edital e seus anexos, cumprindo rigorosamente com os prazos de entrega estabelecidos no 
Edital. 
 
Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos no Edital. 
 
Eu ______________________ (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº _______________, 
CPF/MF nº _____, _______ (cargo e função na empresa), DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as 
penalidades legais, em nome da empresa ________________( razão social da empresa, CNPJ/MF nº ____, Inscrição Estadual 
nº ________ e endereço da sede), que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos 
diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao transporte, hospedagem, refeições; 
para conversão, implantação e treinamento, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas 
relacionadas com a prestação dos serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação. 
 

1) Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de 
seu respectivo envelope (art. 64 ̕Parágrafo Terceiro, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
2) Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital. 
 

 
____________________, em _____ de _____________ de 201___ 
 

_______________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal 
 

OBS: ESTE FORMULÁRIO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPPRESA 
LICITANTE, CONTENDO TODO O CONTEÚDO, SUPRA. 
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ANEXO VII 

 
(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO) 

 
PROCURAÇÃO 

 
 

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no 

CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na 

cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores 
 

ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 

e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 

Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL-RJ, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, 

interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, 

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta, para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 
Local e data. 

 
____________________________________  

Nome e número da identidade do declarante 
(representante legal da empresa) 

 

 
RECONHECER FIRMA 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ___/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 

 
O MUNICÍPIO DE PARAIBA DO SUL , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ 

sob o n.º 29.138.385/0001-30, com Sede Administrativa à Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro de 
Paraíba do Sul , neste instrumento representado por seu cargo da entidade, fundo ou autarquia,  Sr. 
xxxxxxxxxxxx, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, estabelecida na _____, _____, Bairro _____, 
_____/___, doravante denominada CONTRATADA,  neste  ato  representada  por _____, _____, inscrito(a) no 
CPF sob o nº _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, resolvem celebrar o presente Contrato, 
como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2019, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019, do tipo menor preço global, sob a regência da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais legislação pertinente, mediante as cláusulas e 
condições a seguir pactuadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 
 

 Constitui objeto do presente Pregão Presencial CONSULTORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO 
COMPLETA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 
TREINAMENTO, CURSOS, VISITA TÉCNICAS ESPECIALIZADAS IN LOCO, BEM COMO “CESSÃO DE 
DIREITO DE USO DE SOFTWARE ” ( SISTEMAS )  POR TEMPO DETERMINADO ” para manutenção de 
vários Setores da Administração Municipal, conforme especificado abaixo), conforme discriminação 
contida no Anexo I deste edital. 

 
Constituem serviços complementares ao objeto: 

1- Migração dos dados cadastrais existentes, da atual plataforma de dados para a nova plataforma; 
2- Serviços de implantação, com capacitação dos servidores públicos para operação dos novos sistemas; 
3- Consultoria técnica operacional especializada à distância (correio eletrônico, mensagens instantâneas 
ou telefone); 
4- Atualização do sistema;  
5- Manutenção do sistema.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Acompanhamento e da Fiscalização 
 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos serviços prestados, serão realizados pelo Departamento Administrativo. 
§1º - O responsável pelo Departamento Administrativo, Sr. Luis Carlos Raimundo Júnior Assessor 
Administrativo II, Matrícula nº - 024668, atuará com gestor e fiscalizador da execução do objeto 
contratual. 
§2º - O gestor do contrato definido no parágrafo anterior expedirá atestado de inspeção dos serviços 
prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 
constituirá documento indispensável para a liquidação da despesa liberação dos pagamentos. 
§3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato 
pela ADMINISTRAÇÃO, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo 
Departamento Administrativo. 
 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/


Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                        Processo Administrativo nº 2019/6/5383 
                                                 Processo Licitatório nº 064/2019 
                                                Pregão Presencial nº 058/2019 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 
 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 – CEP: 25 850-000 

Tel.: (24)2263-4469 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
94 

 

§4º - O gestor do contrato será o Responsável por todo o relacionamento com a CONTRATADA, não se 
responsabilizando a ADMINISTRAÇÃO por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizadas. 
§5º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Condições Gerais 
 
São condições gerais deste Contrato: 
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, 
aplicando- se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
II. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com 
terceiros, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 
III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da ADMINISTRAÇÃO, em 
operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de 
sanção, inclusive rescisão contratual. 
IV. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser 
comunicadas à ADMINISTRAÇÃO para sua análise e aprovação e, na hipótese de restar caracterizada a 
frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. 
V. A ADMINISTRAÇÃO e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de 
cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral. 
VI. A ADMINISTRAÇÃO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração 
dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
VII. O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, 
respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes. 
VIII. A ADMINISTRAÇÃO reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço 
em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das 
sanções previstas neste instrumento. 
IX. Qualquer tolerância por parte da ADMINISTRAÇÃO, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a 
ADMINISTRAÇÃO exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
X. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre 
a ADMINISTRAÇÃO e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas 
para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e 
encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na 
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
XI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à 
ADMINISTRAÇÃO, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste 
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Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à ADMINISTRAÇÃO o direito de regresso na 
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
XII. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pela ADMINISTRAÇÃO ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, 
sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato e mesmo após 
o seu término. 
XIII. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados 
pela CONTRATADA durante a execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade da 
ADMINISTRAÇÃO, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer 
fim, senão com a prévia e expressa autorização desta, sob pena de responsabilização administrativa, civil 
e criminal, nos termos da legislação pátria vigente. 
 

CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade por Danos 
 

A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado à ADMINISTRAÇÃO, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser 
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela ADMINISTRAÇÃO, 
obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais 
penalidades previstas no presente Contrato. 
§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou 
prejuízo que venha a ser suportado pela ADMINISTRAÇÃO, decorrentes do não cumprimento, ou do 
cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força 
de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela 
ADMINISTRAÇÃO a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, 
honorários advocatícios e outros. 
 

§2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 
definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao 
conhecimento da ADMINISTRAÇÃO, esta comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as 
providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar à 
ADMINISTRAÇÃO a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou 
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas 
perante A ADMINISTRAÇÃO, nos termos desta cláusula. 
 

§3º - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
ADMINISTRAÇÃO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente 
do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à ADMINISTRAÇÃO, mediante a adoção 
das seguintes providências: 

 Dedução de créditos da CONTRATADA;  
 Execução da garantia prestada;  
 Medida judicial apropriada, a critério da ADMINISTRAÇÃO. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Responsabilidade Trabalhista 
 

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecução do objeto deste Contrato, observar as 
normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em especial a Consolidação das 
Leis Trabalhistas – CLT, legislação complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
dispositivos contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execução dos 
serviços. 
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§1º - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 
reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, considerado como exclusivo 
empregador e único responsável por qualquer ônus que a ADMINISTRAÇÃO venha a arcar, em qualquer 
época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações. 
 

§2º - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar à ADMINISTRAÇÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o recebimento da notificação/citação, qualquer reclamação trabalhista ajuizada por seus 
empregados e relacionada a serviços prestados na ADMINISTRAÇÃO. 
 

§3º - Vindo a ADMINISTRAÇÃO a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregados 
da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará expressamente autorizado, mediante 
simples comunicação escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante 
necessário para o ressarcimento integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios. Em face da insuficiência de créditos, a ADMINISTRAÇÃO poderá utilizar a 
garantia prestada ou acionar a CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEXTA – Dos Objetivos e Metas 
 

Os serviços prestados a serem desenvolvidos pela CONTRATADA visam os seguintes objetivos e 
metas, dentre outros inerentes ao objeto contratado: 

 

a) Permitir o planejamento das ações do Plano de Governo e dos recursos envolvidos, para a 
elaboração do Orçamento Anual e do Plano Plurianual de acordo com a Lei nº 4.320/1964, Lei 
complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), das portarias do Tesouro Nacional e 
da Secretária de Orçamento Federal, e demais legislações pertinentes, disponibilizando a sua utilização 
por todas as Unidades da Administração, simultaneamente permitindo a consolidação final de todos os 
dados. 
b) Registrar os atos e fatos inerentes à Gestão Pública, proporcionando informações atualizadas 
sobre a evolução das contas que compõem os módulos Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 
Compensado, conforme determina a Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Instruções Normativas do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) e demais legislações pertinentes, utilizando-se do 
método contábil de lançamentos por partidas dobradas e permitindo a sua utilização por todas as 
Unidades da Administração, simultaneamente permitindo a consolidação final de todos os dados. 
c) Oferecer subsídios para uma efetiva atuação do controle interno. 
d) Controlar o processo licitatório em todas as modalidades, operacionalizar o sistema de Registro 
de Preços e processar o cadastramento de informação e dados básicos e de uso comum, em especial o 
vencimento de registro cadastral de fornecedor, os contratos e as aquisições de bens e serviços de forma 
integrada com os registros contábeis.  
e) Controlar o recebimento, armazenamento, requisição e distribuição dos materiais em estoque, 
integrando a movimentação de bens adquiridos com os respectivos movimentos contábeis NBCASP. 
f) Efetuar o controle físico-financeiro dos bens patrimoniais, integrando a movimentação de 
incorporação, baixas e reavaliações de bens de natureza durável com os respectivos movimentos 
contábeis patrimoniais. 
g) Controlar o uso e a manutenção de veículos e máquinas em uso pela administração. 
h) Apoiar a Administração de Recursos Humanos e o gerenciamento dos processos de 
Administração de Pessoal, com base em informações de admissão, evolução salarial, lotação e outros 
dados de assentamento funcional e pagamento de pessoal. 
i) Registrar e acompanhar de modo atualizado e com fácil acesso todos os requerimentos, 
reclamações e processos administrativos e fiscais. 
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j) Permitir o controle e a transparência dos cadastros e procedimentos que são imprescindíveis ao 
processo de constituição do crédito tributário através do lançamento. Além disto, deverá conter todas as 
ferramentas necessárias para sua extinção e classificação contábil. Permitir a manutenção da base de 
dados atualizada, bem estruturada e coerente com a realidade, servindo de apoio aos processos inerentes 
ao lançamento dos tributos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Licenças de Uso do Sistema 
 

I. O contrato será na modalidade cessão do direito de uso dos SISTEMAS especificados e dará direito à 
utilização de todas as ferramentas constantes da proposta da CONTRATADA. 
II. Os serviços de garantia ofertados, por meio do suporte técnico, da manutenção e da atualização de 
versões conterão todos os objetos deste instrumento. 
III. A proposta comercial do licitante deverá abranger as licenças de uso para os ambientes de:  
a) Migração/conversão de dados cadastrais existentes, 
b) manutenção, 
c) teste, e  
d) treinamento. 
IV. Para efeito de garantia de continuidade dos serviços dependentes do sistema, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar cópia dos programas-fonte para a CONTRATADA nos casos de falência ou extinção. Essa 
cópia deverá ser atualizada pela CONTRATADA até a última versão do código-fonte do sistema colocado 
em produção. 
 

V. A ADMINISTRAÇÃO não poderá comercializar ou ceder o sistema para terceiros, permanecendo 
inalterada em razão desse contrato, a titularidade da propriedade intelectual do sistema. 
VI. No caso de rescisão originada por qualquer situação em que a CONTRATADA descontinue ao mercado 
os serviços e a solução objeto desta contratação, de forma definitiva, incluindo-se falência ou extinção, a 
ADMINISTRAÇÃO terá direito de receber e utilizar os programas das interfaces e APIs, e demais 
componentes da solução, como também de qualquer recurso desenvolvido pela CONTRATADA para o 
pleno funcionamento do objeto deste instrumento.  
VII. Na ocorrência da hipótese do item V supra, fica extinto o contrato firmado entre as partes. Neste caso 
fica a ADMINISTRAÇÃO autorizada a utilizar os programas na forma de consulta,   
VIII. A CONTRATADA tem o direito de utilizar todos os métodos de construção, projetos, sistemas e outras 
propriedades intelectuais protegidas ou não, necessárias à completa implantação do sistema, estendendo 
tal direito à ADMINISTRAÇÃO para fins de subsequentes operações do sistema. 
IX. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, todo e qualquer ônus, custo ou despesa com o 
pagamento de royalties, direitos autorais ou qualquer outro em virtude do uso de processo sigiloso ou 
invenção, patenteada ou não, relativa a artigo, dispositivo ou equipamento, métodos de construção, 
inclusive componentes desenvolvidos por terceiros, ou pela própria CONTRATADA, utilizados na 
execução do sistema, comprometendo-se a CONTRATADA a isentar a ADMINISTRAÇÃO, seus dirigentes, 
servidores ou prepostos, de responsabilidade de qualquer natureza ou espécie com relação aos referidos 
ônus, custos e despesas, ainda que apurados ou cobrados após o término do Contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – Das Condições de Execução 
 

I. O sistema licenciado deverá ser aderente às rotinas atuais da ADMINISTRAÇÃO  
II. O sistema licenciado e os serviços prestados pela CONTRATADA deverão estar de acordo com as 
especificações técnicas, características, condições, objetivos estabelecidos, prazos definidos e demais 
elementos informadores que integram o Edital, Termo de Referência e seus Anexos. 
III. Para cada um dos módulos ou componentes da solução fornecida, o serviço de instalação compreende 
as seguintes atividades, a serem executadas pelos técnicos da CONTRATADA: 
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 planejamento da instalação;  
 instalação dos módulos ou componentes;  
 parametrização;  
 testes unitários e integrados;  
 carga de dados oriundos de conversão ou migração dos sistemas já existentes;  
 geração de documentação de todas as etapas;  

IV. A implantação e a configuração dos ambientes tecnológicos e operacionais ficarão a cargo da 
CONTRATADA, mediante acompanhamento de servidores designados pela ADMINISTRAÇÃO. 
V. Uma equipe da CONTRATADA deverá monitorar os níveis de utilização e desempenho do sistema, 
recomendando ajustes nos parâmetros do ambiente sempre que necessário. Deverá, também, garantir a 
eliminação de erros detectados que prejudiquem o funcionamento do sistema e, também, atualizações de 
versões decorrentes de alterações legais ou tecnológicas e/ou qualquer outra evolução no produto 
padrão, oferecida espontaneamente pela contratada. As adequações decorrentes de mudanças na 
legislação vigente deverão ser executadas, durante a vigência deste instrumento, sem ônus para a 
CONTRATADA, de forma plena e tempestiva, observando as obrigações e os prazos legais. 
VI. Durante todo o período de implantação da solução, a CONTRATADA deverá manter 1 (um) 
profissional coordenador de projeto, durante o horário comercial, a fim de promover a integração das 
equipes das partes contratantes e monitorar a execução das tarefas, de forma a viabilizar a referida 
implantação, no prazo estabelecido neste instrumento. 
VII. Na conclusão da fase de implantação do sistema deverá ser apresentado, pela CONTRATADA, um 
resumo executivo das atividades realizadas e dos resultados alcançados durante o período de instalação. 
VIII. Os prazos e condições para a execução dos serviços serão de 30 (trinta) dias condicionados para fins 
de pagamentos. 
IX. O prazo estimado para execução do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço pela ADMINISTRAÇÃO, podendo ser prorrogado conforme determinação art. 57 da Lei 
Federal 8.666/93; 
X.  Os atrasos, em qualquer das fases, decorrentes de dificuldades no levantamento e coleta de dados e/ou 
informações de competência da ADMINISTRAÇÃO, poderão ensejar a prorrogação da data final da entrega 
dos produtos. 
XI.  O sistema deverá possuir as características mínimas descritas no Anexo- Termo de conformidade. 
XII. Os treinamentos presenciais a serem realizados pela CONTRATADA, nas dependências da 
CONTRATANTE devem abranger os seguintes tópicos: operação, parametrização, administração e 
suporte técnico do sistema. As datas e horários dos treinamentos serão definidos em comum acordo entre 
as partes assim como eventuais mudanças de local. 
XIII. O sistema deverá ser entregue com as instruções necessárias ao uso de suas respectivas 
funcionalidades. 
XIV. Os serviços de manutenção do sistema deverão ser executados exclusivamente pela CONTRATADA, 
na forma prevista no Anexo – Termo de Referência. 
XV. A subcontratação não será permitida pela ADMINISTRAÇÃO. 
XVI. As despesas com passagens, alimentação, hospedagem e transporte relacionadas à execução do 
objeto do presente contrato correrão por conta da CONTRATADA, sendo vedado qualquer reembolso. 
XVII. As alterações decorrentes de modificações legais ou de erros do sistema serão realizadas pela 
CONTRATADA, sem ônus adicionais para a ADMINISTRAÇÃO, durante todo o período de vigência deste 
instrumento. 
XVIII. A CONTRATADA deverá manter os seguintes serviços de atendimento ao usuário: 
a) via internet, 24/7 (vinte e quatro horas, sete dias na semana); 
b) via telefone, 8/5 (8 horas em horário comercial, quatro dias na semana). 
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XIX. Os serviços de manutenção local, caso ocorram, deverão ser prestados em horário comercial, 
cabendo à CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes a sua perfeita execução. 
XX. Toda a documentação produzida em decorrência dos serviços prestados será de propriedade 
exclusiva da ADMINISTRAÇÃO, não podendo a CONTRATADA utilizá-la sem sua prévia autorização, por 
escrito, sob pena de responsabilização. 
XXI. Os serviços de implantação dos sistemas serão executados nas dependências da ADMINISTRAÇÃO 
 

CLÁUSULA NONA – Das Obrigações das Partes 
 

I. A ADMINISTRAÇÃO obriga-se a: 
a) fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
b) assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais de 
trabalho; 
c) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-lhe, 
quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la; 
d) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato; 
e) disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela CONTRATADA; 
f) alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos trabalhos; 
g) arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos aditivos que venham a ser 
firmados; 
h) disponibilizar, para a execução dos serviços, ambiente apropriado (mesa, cadeira, etc.); 
i) disponibilizar microcomputador com acesso a internet e rede interna que atenda aos requisitos de 
acesso ao sistema a ser fornecido; 
j) alocar equipe com pelo menos 1 (um) servidor por área envolvida, objetivando prestar apoio ao 
trabalho da equipe da CONTRATADA. 
II. A CONTRATADA obriga-se a:  

 entregar os serviços/produto objeto deste Contrato dentro das condições estabelecidas no Edital 
e neste instrumento, respeitando os prazos fixados;  

 adquirir e fornecer todos os materiais necessários à realização dos trabalhos;  
 prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a 

ADMINISTRAÇÃO recusá-las caso não estejam de acordo com o previsto neste Contrato, nos 
ditames editalícios, ou na normatização aplicável à matéria; 

 fornecer, sob sua inteira responsabilidade, toda a mão-de-obra necessária à fiel e perfeita 
execução deste Contrato;  

 executar os trabalhos com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações e 
dados pela ADMINISTRAÇÃO; 

 instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as orientações da ADMINISTRAÇÃO, 
especialmente no que tange aos objetivos a serem alcançados com os trabalhos que serão 
desenvolvidos;  

 cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pela 
ADMINISTRAÇÃO; 

 dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato, durante 
toda a sua vigência e mesmo após o seu término, a pedido da ADMINISTRAÇÃO;  

 encaminhar relatórios dos trabalhos toda vez que solicitar o gestor do contrato ou setor por ele 
especificado; 

 observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade, como empresa 
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legalmente habilitada na prestação dos serviços objeto deste Contrato;  
 observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 

indicada no preâmbulo deste Contrato, bem como as cláusulas deste, de modo a favorecer e a 
buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a 
ADMINISTRAÇÃO de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade 
da CONTRATADA;  

l) reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem 
 detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços ou dos métodos 
empregados, imediatamente ou no prazo estabelecido pela ADMINISTRAÇÃO;  
m) manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
ADMINISTRAÇÃO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade desta 
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;  
n) coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a consecução do objeto 
contratado se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços;  

o) cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária, 
decorrentes das atividades contratadas;  
p) executar os serviços contratados dentro do cronograma estabelecido e alocar recursos para tal 
fim;  
q) indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) preposto 
qualificado para representá-la perante a ADMINISTRAÇÃO e para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos serviços, devendo este preposto responder por todos os assuntos relativos ao Contrato;  
r) disponibilizar em sua equipe, responsável pelos trabalhos junto à ADMINISTRAÇÃO, técnicos 
devidamente qualificados, sendo que o dimensionamento desta equipe deverá ser compatível com o 
trabalho de implantação a ser executado;  
s) dar tratamento reservado aos dados e informações obtidos durante a execução dos trabalhos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Preço e da Forma de Pagamento 
 

I. O valor total deste Contrato é R$ ______________, conforme proposta da CONTRATADA apresentada no 
procedimento licitatório e a seguir discriminado: 
 

O valor mensal É de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sendo o total de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx para o 
exercício 2019. 

II. Todo e qualquer pagamento está condicionado ao cumprimento e entrega de cada atividade dos 
trabalhos, conforme estabelecido no cronograma de execução contido no TERMO DE REFERÊNCIA, salvo 
se a CONTRATANTE realizá-los em prazo menor, estipulado na proposta comercial. 
III. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços 
nas condições especificadas neste Contrato, que será comprovada por meio do atestado de inspeção a ser 
expedido pelo GESTOR DO CONTRATO. 
IV. Os pagamentos serão efetuados pela ADMINISTRAÇÃO em até 15(quinze) dias após a apresentação da 
nota fiscal pela CONTRATADA. 
V. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e 
contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções 
tributárias e/ou previdenciárias. 
VI. A ADMINISTRAÇÃO, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à 
CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item IV 
acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o 
vício. 
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VII. Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 
CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes. 
VIII. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 
parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida, sem que 
isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção na 
prestação dos serviços. 
IX. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará a ADMINISTRAÇÃO, 
plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços nela discriminados, para nada 
mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Reajuste dos Preços 
 

Poderá ser reajustado por simples apostila o valor do Contrato, mediante iniciativa da CONTRATADA, 
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da 
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice oficial do INPC/IBGE dos últimos 12 
(doze) meses a ser acordado entre as partes na época própria. 
§1º - Se a escolha do índice não representar ônus financeiro excessivo em relação à prática usual do 
mercado, a porcentagem de reajuste deverá, preferencialmente, ser obtida com base na variação do índice 
inflacionário do setor da economia em que se enquadra o objeto contratual. 
§2º - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Dotação Orçamentária 
 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e 
suas consignadas nos orçamentos posteriores: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Parágrafo Único – A ADMINISTRAÇÃO incluirá, em suas propostas orçamentárias para os exercícios 
subsequentes, a previsão dos créditos necessários para o pagamento da despesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Da Vigência 
Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia 
legal a partir da publicação do seu extrato. 
 

Parágrafo Único – Nos termos do previsto do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, o prazo de vigência deste 
Contrato poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os 
serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam 
favoráveis à ADMINISTRAÇÃO as condições contratuais e o valor cobrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Alteração do Contrato 
 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse da ADMINISTRAÇÃO, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Rescisão Contratual 
 

O presente Contrato poderá ser rescindido: 
I. Por ato unilateral e escrito da ADMINISTRAÇÃO, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII 
do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
 

§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou 
restituição por parte da CONTRATADA, a ADMINISTRAÇÃO responderá pelo preço dos serviços 
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estipulado na Cláusula Nona, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, 
ou dos produtos entregues, até a data da rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das Sanções 
 

A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando 
o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do 
Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará suspenso de participar 
em licitações no município de Paraíba do Sul/RJ, por até 2 (dois) anos e, se for o caso, declarado inidôneo 
para a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Contrato e demais cominações legais. 
§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 
contratual: 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 
Contrato, por ocorrência. 
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 
contratual. 
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 
desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 
contratual, quando a ADMINISTRAÇÃO, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da garantia 
prestada ou do pagamento devido pela ADMINISTRAÇÃO. Se os valores não forem suficientes, a diferença 
deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 
sanção. 
§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Pagamento de Multas e Penalidades 
Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela ADMINISTRAÇÃO à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 
efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil. Reveste-se das mesmas 
características qualquer obrigação definida nesse Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e 
que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela ADMINISTRAÇÃO. 
§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da 
CONTRATADA, a ADMINISTRAÇÃO poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais 
créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar 
a garantia prestada ou interpor medida judicial cabível. 
§2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados à ADMINISTRAÇÃO por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Vinculação Contratual 
 

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ___/2019, realizado na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019, que lhe deu causa, exigindo-se para sua execução, 
rigorosa obediência ao instrumento convocatório e seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Da Publicação 
 

O extrato deste Contrato será publicado em órgão de imprensa oficial do vigente do município de Paraíba 
do Sul/RJ. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do Foro 
 

As partes elegem o foro da Comarca de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma. 
 

Paraíba do Sul/RJ, ___ de _________________ de 2019. 
 
 
PREFEITURA MUNICIIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
ALESSNADRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
EMPRESA VENCEDORA 
RESPOSNÁVEL: 
CARGO: 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1) _______________________________________ 
 

2) _______________________________________ 

Esta Minuta de Contrato 
encontra-se devidamente 
examinada e aprovada por esta 
Procuradoria Geral. 
 

________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO IX 
 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL 
 
 
ATESTO, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019 que a empresa 
__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, representada pelo Sr. 
__________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº _______________________________, 
_________, responsável pela empresa supra, realizou Visita Técnica aos locais onde serão implantados os 
Sistemas de Gestão Pública no Município de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, tomando 
conhecimento de todas as informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações, 
objeto da licitação. 
 
 
Paraíba do Sul/RJ, __ de __________________ de 2019. 
 
 
____________________________ 
Luis Carlos Raimundo Júnior 
Assessor Administrativo II 
Matrícula nº - 024668 
 
 
_____________________________ 
 
Nome: _______________________ 
Responsável pela Visita 
 
CPF: ____________________________ 
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ANEXO X 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA. 
 
 
 
A empresa ____________________. CNPJ _____________, DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º 
064/2019, modalidade Pregão Presencial n.º 058/2019, que por deliberação única e exclusiva da 
declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de 
sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em 
nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não 
visitação antecipada. 
 
Local e data. 
 
 
 

____________________________ 
Representante Legal 

C.I. nº ____________ 
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