
 

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua São José, 135, 1º andar, centro – Fundão/ES – CEP 29.185.000  
Tel.: (27) 3267-1428 Telefax: (27) 3267-1339 - www.camarafundao.es.gov.br 

E-mail: cmfes@camarafundao.es.gov.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

Processo Administrativo nº 327/2018 
 
A Câmara Municipal de Fundão, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, 

nomeada pela Portaria n° 076, de 01 de agosto de 2018, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do 

tipo TÉCNICA E PREÇO, conforme descrição contida no Edital de Tomada de Preços nº 001/2019 e anexos. 

O procedimento licitatório será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 

Complementar 123/06, bem como a legislação correlata vigente, e demais exigências previstas no citado 

edital e seus anexos, disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Fundão, no link 

licitações. 

OBJETO: Contratação de empresa na área de informática para concessão de licença de uso por prazo 

determinado de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informática com instalação, 

migração/conversão de dados, treinamento, testes, suporte técnico, manutenção, atualização, 

customização e as alterações que se fizerem necessárias de acordo com leis vigentes durante a execução 

do contrato para atendimento as áreas administrativas e financeiras. 

ACESSO AO EDITAL COMPLETO: Portal da Transparência da Câmara Municipal de Fundão, no link 

licitações.  

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 15h00min do dia 29 de março de 2019. 

CADASTRAMENTO: até 03 (três) dias anteriores à abertura dos envelopes. 

CREDENCIAMENTO: 29 de março de 2019, das 15h00min às 15h30min. 

ABERTURA: 29 de março de 2019, às 15h40min. 

LOCAL/ENDEREÇO: Câmara Municipal de Fundão, Rua são José, nº 135, Centro – Fundão/ES. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: de 2ª a 6ª, das 12h00min às 18h00min, pessoalmente no endereço citado, 

ou, pelo telefone (27) 3267-1339, ou, pelo e-mail cpl@camarafundao.es.gov.br. 

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 48 (quarenta e oito) meses. 

VALOR ESTIMADO: R$ 62.190,12 (Sessenta e dois mil cento e noventa reais e doze centavos) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

-ORGÃO/UNIDADE: 0110 

-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: 01.031 

-PROGRAMA: 0001 

-AÇÃO: 2.001 

-ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 

-FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
Fundão (ES), 21 de fevereiro de 2019. 

 
PAULO VITOR DUARTE BROETTO 

Presidente da CPL 
Portaria 076/2018 

http://www.camarafundao.es.gov.br/
mailto:cmfes@camarafundao.es.gov.br
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 001/2019 

Processo nº 327/2018 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

TELEFONE: (     ) FAX:  

E-MAIL:  

 

OBJETO: Contratação de empresa na área de informática para concessão de licença de uso 

por prazo determinado de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informática 

com instalação, migração/conversão de dados, treinamento, testes, suporte técnico, 

manutenção, atualização, customização e as alterações que se fizerem necessárias de acordo 

com leis vigentes durante a execução do contrato para atendimento as áreas administrativas 

e financeiras. 

Obtivemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura entre a Câmara Municipal de Fundão e sua empresa, solicitamos a 

V. Sa. preencher o recibo de retirada de edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, do e-mail 

cpl@camarafundao.es.gov.br. 

A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de Fundão da responsabilidade da 

comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 

Nome por extenso:  

RG nº:  Data:  

 

     

 Assinatura 
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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS 001/2019 

Processo nº 327/2018 

1. PREÂMBULO 

A Câmara Municipal de Fundão, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações - 

CPL, nomeada pela Portaria n° 076, de 01 de agosto de 2018, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo TÉCNICA E PREÇO, conforme descrição 

contida no Edital de Tomada de Preços nº 001/2019 e anexos. O procedimento licitatório será 

regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/06, 

bem como a legislação correlata vigente, e demais exigências previstas no citado edital e seus 

anexos, disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Fundão, no link 

licitações. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Entrega dos envelopes: até as 15h00min do dia 29 de março de 2019. 

Credenciamento: 29 de março de 2019, das 15h00min às 15h30min. 

Prazo de validade da proposta comercial: mínimo de 60 (sessenta) dias. 

Abertura dos envelopes: 29 de março de 2019, às 15h40min. 

Local de realização do certame: Plenário da Câmara Municipal de Fundão, situada na Rua são 

José, nº 135, 1º andar, Centro – Fundão – ES. 

Horário de expediente da Câmara: de 2ª a 6ª, das 12h00min às 18h00min, no endereço acima 

citado, ou, pelo telefone (27) 3267-1339. 

Prazo de contratação: 48 (quarenta e oito) meses. 

Valor estimado: R$ 62.190,12 (Sessenta e dois mil cento e noventa reais e doze centavos) 

Dotação orçamentária:  

-ORGÃO/UNIDADE: 0110 

-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: 01.031 

-PROGRAMA: 0001 

-AÇÃO: 2.001 

-ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 

-FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS 
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3. DO OBJETO 

3.1 – Contratação de empresa na área de informática para concessão de licença de uso por prazo 

determinado de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informática com instalação, 

migração/conversão de dados, treinamento, testes, suporte técnico, manutenção, atualização, 

customização e as alterações que se fizerem necessárias de acordo com leis vigentes durante a 

execução do contrato para atendimento as áreas administrativas e financeiras. 

3.2 - O objeto visa atender as seguintes áreas: Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Protocolo, 

Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos, Portal da Transparência do Poder Legislativo 

Municipal. 

3.3 - A licitante vencedora deve incluir na proposta os valores referentes à instalação, migração de 

dados, treinamento e capacitação de servidores. 

3.4 – Os serviços especializados de que trata o item 1.1 correspondem: 

Os sistemas contratados serão utilizados na sede da Câmara Municipal de Fundão para atender as 

seguintes funcionalidades: 

3.4.1 - Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria 

3.4.2 - Lei Orçamentária Anual 

3.4.3 - Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB) 

3.4.4 - Folha de Pagamento 

3.4.5 - Recursos humanos 

3.4.6 - Controle de Ponto eletrônico 

3.4.7 - Portal de Serviços do Servidor Público (WEB) 

3.4.8 - Ferramenta e-Social 

3.4.9 - Compras, Licitações e Contratos 

3.4.10 - Estoque 

3.4.11 - Patrimônio 

3.4.12 - Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB) 

3.4.13 – Implantação, migração e customização. 

3.4.14 – Treinamento e capacitação dos servidores. 

4 DO VALOR 
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4.1 – O valor estimado, por empreitada global, para um período de 48 (quarenta e oito) meses, 

para a execução do objeto é de R$ R$ 62.190,12 (Sessenta e dois mil cento e noventa reais e doze 

centavos). 

5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Orçamento da Câmara Municipal de Fundão, neste exercício, na seguinte dotação: 

-ORGÃO/UNIDADE: 0110 

-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: 01.031 

-PROGRAMA: 0001 

-AÇÃO: 2.001 

-ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 

-FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS 

5.2 – Por tratar-se de contratação que tem caráter contínuo, o valor remanescente do contrato que 

se presente firmar será consignado no orçamento de 2020, na dotação pertinente. 

6 DOS PRAZOS 

6.1 – O prazo de instalação, migração e customização será de 40 (quarenta) dias corridos, 

contados à partir do recebimento, pela licitante vencedora, da Ordem de Serviços. 

6.2 – O prazo do contrato decorrente desta licitação será de 48 (quarenta e oito) meses, contados 

da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses previstas na legislação vigente. 

7 DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO 

7.1 – Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação que fazem 

parte integrante deste edital, independentemente da transcrição, são os seguintes: 

ANEXO I – Minuta de Contrato; 

ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO III – Projeto Básico; 

ANEXO IV – Metodologia de Avaliação Técnica; 

ANEXO V – Quadro de Avaliação da Proposta Técnica; 

ANEXO VI – Modelo de Proposta Comercial; 

ANEXO VII – Modelo de Relação de Profissionais do Quadro Técnico da Empresa; 

ANEXO VIII – Declaração de Atendimento aos Requisitos Gerais do Objeto; 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Atendimento as Exigências do Edital; 
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ANEXO X – Planilha de Composição de Custos; 

ANEXO XI – Modelo de Formulário de Cadastro de Fornecedor; 

ANEXO XII – Roteiro de Demonstração 

8 DO CREDENCIAMENTO 

8.1 – Para credenciar-se, o proponente ou seu representante deverá apresentar-se para 

credenciamento junto à CPL, devidamente munido de documento que o credencie a participar da 

presente licitação, devendo ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente. 

8.2 – Em caso de representação, o credenciamento far-se-á através de procuração pública, ou, 

ainda, carta de credenciamento conforme modelo apresentado no ANEXO II do presente edital, 

que comprove os necessários poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em nome da 

proponente. 

8.3 – Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou 

documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na 

junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

8.4 – Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 

etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos 

neste edital. 

8.5 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

8.6 – O licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura 

de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento Procuratório Público. 

9 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

9.1 – Poderão participar desta licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, devidamente cadastrado como fornecedor na Câmara Municipal 

de Fundão, ou, em órgão da administração pública municipal, estadual ou federal. 

9.2 – A licitante deverá apresentar, quando solicitado, comprovação do cadastro junto à Câmara 

Municipal de Fundão, sob pena de eliminação no certame. 

9.3 – A participação na presente licitação configura aceite das normas e exigências estabelecidas 

neste Edital. 
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9.4 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas situações descritas abaixo: 

9.4.1 – Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou 

em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não 

funcionem no País. 

9.4.2 – Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública do 

Município de Fundão, ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar 

ou contratar com a Administração Pública em qualquer esfera. 

9.4.3 – Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública. 

9.4.4 – Não poderá participar a licitante enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/93. 

10 DA VISITA TÉCNICA E DA DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO 

10.1 – É assegurado a licitante o direito não compulsório de visitar a sede da Câmara, com vistas a 

conhecer a estrutura de TI da Câmara para inteirarem-se de todos os aspectos referentes ao objeto. 

10.2 – Caso a licitante tenha interesse em realizar a visita, deverá fazê-lo por intermédio de 

representante devidamente identificado que será acompanhado pela Diretoria Geral da Câmara. 

10.3 – A visita poderá ser realizada a partir da data de publicação do edital até 03 (três) dias 

anteriores à data de realização do certame, desde que agendada com no mínimo 12 (doze) horas de 

antecedência. 

10.3.1 – A visita técnica garantirá, a todas as licitantes, conhecimento prévio da estrutura da de TI 

da Câmara, podendo dessa forma preparar a demonstração, caso esta seja necessária. 

10.4 - No momento da realização da visita, será exigida do visitante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Cópia simples da Cédula de Identidade ou de documento equivalente emitido por Órgão 

Público; 

b) Instrumento Público de Procuração, no qual o autorize a responder pela empresa 

interessada em realizar a visita. 

10.5 – Objetivando averiguar a compatibilidade do objeto apresentado pela licitante com o objeto 

proposto neste edital será exigido demonstração prática do sistema ofertado, conforme termos do 

ANEXO XII – Roteiro de Demonstração. 

10.6 – A demonstração será avaliada por comissão especialmente nomeada por Portaria para tal, 

na ocasião de Abertura do Envelope 02 – Proposta Técnica. 
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10.7 – O julgamento da proposta técnica levará em consideração os critérios objetivos definidos 

no presente edital e metodologia e métrica constante nos ANEXOS III, IV, e V. 

10.8 – Caso a licitante não consiga demonstrar que o produto apresentado corresponde ao produto 

descrito na proposta técnica, esta será desclassificada, sem qualquer prejuízo às demais sanções 

previstas na legislação. 

11 DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

11.1 – As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus ao tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06, deverão no ato de credenciamento ou 

juntamente com os documentos de habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa 

condição. (Art. 3º da LC 123/2006). 

11.1.1 – Entende-se por documento oficial: Declaração de enquadramento, devidamente registrada 

na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentre outros. 

11.1.2 – O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá do tratamento diferenciado 

estabelecido na Lei complementar nº 123/2006. 

11.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação 

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

restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/06. 

11.3 – Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.4 – A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à 

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

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

do contrato, ou revogar a licitação. 

11.5 – É assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os Art. 44 e 45 da LC 123/06. 
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11.6 – O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do Art. 3º, parágrafo 4º, da LC 123/06, não poderá usufruir do tratamento diferenciado 

previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

12 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

12.1 – Cada licitante deverá apresentar 03 (três) envelopes de documentos, contendo 

respectivamente os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 1), a proposta técnica 

(ENVELOPE Nº 2) e o outro com proposta de preços (ENVELOPE Nº 03). 

12.2 – O tamanho padrão da documentação é papel A4, única via, os envelopes devem estar 

fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e, contendo em 

suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE] 

[CNPJ DA LICITANTE] 

 

 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE] 

[CNPJ DA LICITANTE] 

 

 

 ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE] 

[CNPJ DA LICITANTE] 

 

12.3 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou, por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente. 

12.4 – O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e de classificação – proposta de preço – 

deverá ser do mesmo estabelecimento que efetivamente executará o objeto desta licitação. 
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12.5 – Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

13 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONTIDOS NO ENVELOPE Nº 01 

13.1 – Do Cadastramento. 

13.1.1 – O licitante deverá comprovar estar devidamente cadastrado na Câmara Municipal de 

Fundão/ES. 

13.1.2 – O Cadastro deverá ter sido realizado, conforme § 2º do Art. 22, da lei 8.666/93 até 03 

(três) dias antes da realização do certame. 

13.1.3 – A Câmara disponibilizará formulário de Cadastro de Fornecedores, também constante no 

ANEXO XI, que poderá ser entregue no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Fundão, com 

cópia dos documentos solicitados no formulário, até 03 (três) dias antes da realização do certame. 

13.1.4 – Será aceito para comprovação de cadastro: 

a) Comprovantes emitidos pela Administração Pública municipal; ou, 

b) Comprovantes emitidos pela Administração Pública estadual; ou, 

c) Comprovantes emitidos pela Administração Pública federal; ou, 

d) Comprovantes de cadastro emitido pelo setor de protocolo da Câmara Municipal de 

Fundão; 

13.1.5 – Serão aceitas para cadastro certidões negativas com efeito de positiva. 

13.2 – Da Habilitação Jurídica. 

13.2.1 – Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscrita 

na junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

c) No caso de sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de cópias autenticadas de 

seus respectivos CPF e Carteira de Identidade; 
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d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.3 – Da Regularidade Fiscal. 

13.3.1 – A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal e PGN e Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do Licitante; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada e Empresa e a do Estado 

do Espírito Santo, quando a sede não for neste Estado, com validade na data de realização 

da Licitação; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede do 

Licitante; 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

f) Prova de Regularidade com a Seguridade Social (INSS), através de certidão expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, do domicílio ou sede do Licitante; 

g) Prova de Regularidade Trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT); 

13.3.2 – A comprovação da veracidade das certidões apresentadas pelos licitantes será feita pela 

Comissão Permanente de Licitação através dos respectivos sites. 

13.3.3 – A ME/EPP que participar deste certame deverá apresentar toda a documentação exigida 

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

13.3.4 – Em relação à Regularidade Fiscal as licitantes devem observar também as seguintes 

situações: 

a) Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal, quando exigidas, não 

tragam consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam conhecidos, a 

Comissão Permanente de Licitação considerará como máximos, os prazos vigentes no 

Estado e Município de Fundão, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias respectivamente; 
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b) As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

constante na alínea “b” do item 13.3.1, poderão ser substituídas pela Certidão Conjunta, 

expedida pela Receita Federal; 

c) Todas as Certidões Negativas de Débito exigidas no item 13.3.1 deverão conter o mesmo 

CNPJ apresentado pelo licitante na habilitação; 

d) Em caso de restrição quanto à documentação de Regularidade Fiscal, para que a 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (que se manifestou como tal conforme 

13.3.3) regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias 

úteis, cujo termo inicial será declarado a partir do momento em que a licitante for 

declarada arrematante, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Administração, na forma do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar n º 123/2006; 

e) Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não regularize sua documentação 

fiscal no prazo estabelecido na alínea “d” do item 13.3.4 decairá seu direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n º 8.666/1993 e suas alterações, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a Licitação, na forma do § 2º do artigo 43 da Lei Complementar n 

º 123/2006 c/c com o § 2º do artigo 64 da Lei n º 8.666/1993 e suas alterações; 

13.3.5 – Além dos documentos já citados, a licitante deverá apresentar Declaração de 

Atendimento às Exigências Legais, conforme constante no ANEXO VIII, onde declara: 

a) Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da participação da empresa na licitação, 

devidamente assinada por seu representante legal; 

b) Inexistência de Empregado Menor, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27 

da Lei 8.666/1993 e suas alterações (inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88), conforme 

ANEXO VII; 

c) Que não está incursa em nenhuma das vedações do §4º da Art. 3º da Lei Complementar 

123/2006; 

13.4 – Da Qualificação Econômica – Financeira 

13.4.1 – Para comprovar Qualificação Econômica – Financeira a licitante deverá apresentar: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, 

assinadas por contador ou profissional equivalente devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade, e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação 
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financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, no Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha a substituir; 

b) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das seguintes fórmulas, 

desde que o resultado seja igual ou superior a 1,0; 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

       

SG = ATIVO TOTAL 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

  

LC = ATIVO CIRCULANTE 

 PASSIVO CIRCULANTE 

c) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de, no máximo 60 (sessenta dias) anteriores à data prevista para abertura 

do Envelope 01 – Documentos de Habilitação, quando não houver explicitação do prazo de 

validade na respectiva certidão; 

13.4.2 – Caso o memorial previsto na aliena ‘b’ do item 13.4.1 não seja apresentado, a CPL 

reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 

13.4.3 – Caso seja necessário a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

13.5 – Da Qualificação Técnica 

13.5.1 - Para qualificação técnica a empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Comprovação de que a licitante é proprietária, distribuidora, concessionária ou 

representante autorizada dos sistemas objeto deste edital, mediante declaração da empresa, 

datada e assinada por seu representante legal ou ainda autorização expedida por quem de 

direito que comprove que a licitante possui autorização para comercializar e prestar 

atendimento aos softwares licitados; 

b) Atestado de capacidade técnica, expedido por instituição pública ou privada, que comprove 

a prestação de serviços objeto desta licitação; 

c) Declaração de Atendimento às Exigências do Edital, conforme modelo do ANEXO IX; 
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d) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional com formação em 

informática (graduação ou pós-graduação) para prestar suporte ao objeto. 

13.5 – Da Forma de Apresentação 

13.5.1 – A documentação apresentada será considerada satisfatória, nos termos das exigências 

deste edital, e possibilitará a habilitação da interessada. 

13.5.2 – Os documentos indispensáveis à habilitação, retro-mencionados, poderão ser 

apresentados em 01 (uma) via original, por qualquer dos processos de autenticação documentais 

legalmente instituídos. 

13.5.3 – Todos os documentos contidos no Envelope 01 serão autuados permanentemente no 

processo. 

13.5.4 – Somente poderá manifestar-se junto a Comissão representante devidamente credenciado 

nos termos do item 8 e seus subitens. 

14 DA PROPOSTA TÉCNICA CONTIDA NO ENVELOPE Nº 02 

14.1 – Os licitantes deverão elaborar as suas propostas técnicas, considerando os requisitos e 

critérios de pontuação constantes neste item e nos ANEXOS III, IV, V, IX, e X. 

14.2 – O licitante deverá identificar o sistema ofertado, bem como os softwares que porventura 

façam parte da solução. 

14.3 – O envelope com as propostas técnicas deverão ser entregues na data, hora e local definidos 

no item 2, “Disposições Preliminares”, deste edital. 

14.4 – A proposta técnica a ser apresentada por cada licitante deverá apresentar o seguinte: 

a) Declaração de que atende a todas as exigências legais do presente edital, conforme modelo 

do ANEXO IX; 

b) Quadro de avaliação da proposta técnica, devidamente preenchido, conforme ANEXO V; 

14.5 – Para melhor entendimento da proposta técnica, a licitante deverá apresentar documentação 

anexa, explicitando as características técnicas e funcionalidade do Sistema licitado, sendo: 

manuais técnicos e manuais do usuário. 

14.6 – Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta técnica, não sendo admitidas 

propostas alternativas. 

15 DA PROPOSTA COMERCIAL CONTIDA NO ENVELOPE Nº 03 

15.1 – A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope separado, inviolável, preenchido 

sem emendas ou rasuras com carimbo da empresa e assinado pelo representante legal da licitante. 
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15.2 – A proposta de preço deverá ser apresentada, conforme ANEXO VI, devendo incluir, além 

do lucro, todos os custos, insumos, taxas e demais obrigações legais para o cumprimento legal das 

disposições contratuais. 

15.2.1 – O valor global proposto pela licitante não poderá ser superior ao valor constantes no 

ANEXO X, sendo desclassificada a proponente que apresentar valores superiores aos apresentados 

na Planilha de Composição de Custos. 

15.2.2 – Ao definir o valor proposto, a licitante considerará todas as obrigações patronais e 

previdenciárias, bem como custos inerentes à execução e suporte ao objeto, não sendo devidos 

pela Câmara, quaisquer valores avulsos ao valor da proposta comercial apresentada. 

15.3 – A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados à 

partir da data prevista para abertura dos envelopes. 

15.4 – Caso a licitante não expresse a validade para a proposta, será considerado o prazo de 90 

(noventa) dias. 

15.5 – O valor pago mensalmente não poderá ser superior ao valor previsto no ANEXO X. 

15.6 – O CNPJ apresentado deverá ser o mesmo apresentado em todos os documentos referentes à 

identificação da licitante. 

16 DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

16.1 – Os envelopes deverão ser entregues conforme dia, horário e local apresentados no item 2, 

Disposições Preliminares, do presente Edital. 

16.2 – O cadastro prévio, previsto no § 2º da Lei 8.666/93, ocorrerá conforme estabelecido no 

item 13.1. 

16.3 – O credenciamento ocorrerá conforme estabelecido no item 8 do presente edital. 

16.4 – A abertura do Envelope 01 – Habilitação, ocorrerá em sessão pública, no dia, horário e 

local estabelecidos no presente edital (item 2). 

16.5 – Após abertura do Envelope 01 a CPL determinará horário e local para abertura do envelope 

02 – Proposta Técnica. 

16.5.1 – Entendendo ser de interesse público a celeridade do certame e, não havendo obste por 

parte das licitantes habilitadas, poderá ser definida a realização da abertura do envelope 02 para o 

mesmo dia. 

16.5.1 – Serão devolvidos as licitantes inabilitadas, os respectivos envelopes 2 e 3, devidamente 

inviolados. 
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16.6 – A análise da Proposta Técnica será realizada pela própria CPL, com base nos documentos 

contidos no envelope 02. 

16.6.1 – Havendo dúvidas sobre a capacidade em atender os requisitos do edital e para assegurar o 

interesse público, a CPL poderá exigir demonstração, conforme previsto nos itens 10.5 a 10.7 do 

presente edital. 

16.6.2 – A incapacidade de demonstrar as funcionalidades do Sistema, comprovando que atende 

ao objeto desta licitação, implicará na desclassificação da licitante. 

16.7 – Após definição do resultado da proposta técnica será marcada abertura do envelope 03 – 

proposta comercial, que não havendo obste, poderá ser realizada imediatamente, ou, marcada nova 

data. 

16.8 – Após abertura do Envelope 03 – Proposta Comercial será iniciada a fase de julgamento das 

propostas, conforme metodologia e critérios apresentados no ANEXO V. 

16.9 – Caso seja necessário estender o certame por mais de um dia, os trabalhos serão suspensos e 

os envelopes ainda lacrados, bem como toda a documentação já exposta, ficarão sob a guarda da 

CPL, que marcará nova data, horário e local para realização de sessão pública e continuação dos 

trabalhos. 

16.10 – Após abertura de todos os envelopes será realizado o julgamento das propostas para 

obtenção do resultado final, obtido conforme fórmula constante no ANEXO IV. 

16.11 – Será lavrada ata referente a cada reunião pública, a qual será assinada por todos os 

membros da CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

16.12 – Caso todos os licitantes sejam inabilitados a CPL poderá fixar prazo de 08 dias úteis para 

a apresentação de nova documentação ou novas propostas, que atendam a todos os requisitos 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, saneando as causas de inabilitação ou desclassificação. 

17 DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

17.1 – Somente serão classificadas para a fase de avaliação da proposta comercial, os licitantes 

habilitados e considerados aptos a atender ao objeto licitado. 

17.2 – Serão desclassificadas as licitantes que obtiverem pontuação inferior a 80% (oitenta por 

cento) da pontuação possível, conforme previsto nos ANEXOS IV e V. 

17.3 – Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas que interfiram no claro e objetivo entendimento da proposta. 
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17.4 – A licitante deverá, no ato de abertura da proposta técnica, estar apta a realizar demonstração 

de seu produto, evidenciando que este possui as condições de atender aos requisitos do objeto, 

conforme disposto nos itens. 

17.5 – A licitante será desclassificada caso não consiga efetuar a demonstração do produto dentro 

do prazo estipulado. 

17.6 – Caso a licitante não comprove atendimentos aos requisitos obrigatório do sistema, será 

desclassificada. 

17.7 – Para cada requisito pontuável pleiteado e não comprovado pela licitante na demonstração, 

será atribuído 0 (zero) ponto. 

17.8 – Após conhecida a pontuação técnica de cada uma das licitantes, poderá ser realizada sessão 

de abertura do Envelope nº 03 – Proposta Comercial. 

17.8.1 – Para garantir celeridade do certame, e, não havendo obste, a abertura do envelope 03 

poderá ocorrer imediatamente após abertura do envelope 02. 

17.9 – Após conhecidos o conteúdo dos envelopes 02 e 03 a CPL calculará a classificação pelo 

tipo técnica e preço, utilizando-se dos critérios e fórmula definidos nos ANEXOS IV, V e VI do 

presente edital. 

17.10 - Será feito então o somatório dos pontos atribuídos aos quesitos da proposta técnica de cada 

licitante. 

17.11 - A partir da pontuação técnica encontrada será apurado o Índice Técnico de cada proposta 

pela seguinte fórmula: 

IT = Pontuação Técnica em exame  

Maior Pontuação Técnica entre as propostas  

17.12 - O índice de Preço será encontrado através da seguinte fórmula:  

IP = Menor Preço apresentado entre as propostas habilitadas  

Preço da proposta em exame  

17.13 - Serão automaticamente desclassificadas as propostas comerciais apresentadas fora das 

especificações técnicas exigidas ou que contenham preços excessivos, assim entendidos como 

preços excessivos, aqueles praticados acima dos preços de mercado para serviços equivalentes.  

17.14 - A avaliação final será feita pela seguinte fórmula:  

A = (IT x 7) + (3 x IP), onde:  

A = avaliação final  

IT = índice técnico  

IP = índice de preço  

17.15 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, assim declarada na fase de habilitação, 

mediante a documentação à época apresentada, e mais bem classificada, poderá desde que o valor 

por ela apresentado se enquadre no percentual de até 10% (dez por cento) superior à proposta de 

menor preço, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame no prazo 
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máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as exigências do 

Edital. 

17.16 - Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão 

convocados as remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do referido item, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

17.17 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresa de 

Pequeno Porte , será realizado sorteio entre elas, na forma do artigo 45, § 2º da Lei n º 8.666/1993 

e suas alterações, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar novas propostas. 

17.18 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 17.15 a 17.17, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

17.19 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não invocar os benefícios previstos na 

Lei Complementar 123/2006 na fase de habilitação, apresentando a documentação comprobatória 

de tal condição, não poderá fazê-lo na fase de classificação. 

18 DOS RECURSOS 

18.1 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabem:  

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a - habilitação ou inabilitação do licitante;  

b - julgamento das propostas;  

c - anulação ou revogação da licitação;  

d - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;  

e - rescisão do contrato a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n º 8.666/93.  

II - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, que não caiba recurso hierárquico;  

18.2 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" supra, terão efeito suspensivo. A autoridade 

competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos interpostos eficácia suspensiva.  

18.3 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

18.4 - O recurso será dirigido à Câmara Municipal de Fundão, por intermédio da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05(cinco) dias úteis ou nesse mesmo 

prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso pela Câmara Municipal de 

Fundão, sob pena de responsabilidade.  

18.5 - A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b", e "c" do subitem 11.1 deste 

CAPÍTULO, será feita mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial onde se publica os Atos 

Municipais. Para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes 

no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata.  

18.6 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a Administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, através de documento original, devidamente assinado, rubricado e protocolizado na 

sede da proponente, no endereço da Câmara Municipal de Fundão descrito no preâmbulo. 

19 DAS MULTAS E PENALIDADES  

19.1 - Ao(s) licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das 

responsabilidades por perdas e danos:  
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I - advertência - nos casos de:  

a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  

b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  

II - multas - nos seguintes casos e percentuais:  

a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização 

de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o 

valor total contratado;  

b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização 

de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor 

global contratado, com conseqüente cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão 

contratual;  

c) por desistência da proposta, após a abertura, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão: 10% (dez por cento) sobre o valor global da 

proposta;  

d) recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 10% 

(dez por cento) sobre o valor global da proposta;  

e) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de 

Serviço/Autorização de Fornecimento: 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração:  

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização 

de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: 3 (três) meses;  

b) Por desistência da proposta, após a fase de habilitação, sem motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação: 

até 1 (um) ano;  

c) Por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento, dentro de 5 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 1 (um) ano;  

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de 

Serviço/Autorização de Fornecimento: até 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

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

sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  

19.2 - As multas previstas no inciso II do subitem 12.1 do item 12 serão descontadas, de imediato, 

do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.  

19.3 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 12.1 do item 12, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II do subitem 12.1, facultada a defesa prévia do Licitante no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

19.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função 

da natureza e gravidade da falta cometida.  

19.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 

declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.  

19.6 - A sanção prevista no inciso IV, do subitem 12.1 do item 12 é da competência do Presidente 

da Câmara Municipal de Fundão, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo 
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de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 

sua aplicação.  

19.7 - As demais sanções previstas nos incisos I, II e III do subitem 19.1 do item 19 são da 

competência do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fundão, garantida prévia defesa. 

20 DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES  

20.1 - As responsabilidades das partes contratantes constam da minuta que integra o ANEXOIII – 

Minuta do Contrato, deste Edital. 

 

21 DA FISCALIZAÇÃO  

21.1 - A fiscalização dos serviços contratados serão feitos pelo servidor lotado no setor de 

fiscalização de contratos, telefone (27) 3267-1339, ou, por outro servidor designado pela 

Presidência da Câmara, nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização 

dos serviços contratados. 

21.2 – Caso os serviços não tenham sido realizados satisfatoriamente, a contratada sofrerá as 

penalidades previstas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações.  

21.3 – O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a Contratada de 

qualquer obrigação prevista neste Edital.  

21.4 – A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos 

quaisquer pagamentos.  

21.5 – A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da 

contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo de 24 horas. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  

16.1 – O pagamento será realizado conforme ANEXO IV – Cronograma Físico Financeiro, em até 

10 (dez) dias úteis, por serviços/produtos efetivamente realizados e aceitos, de acordo com o 

atesto efetuado pela fiscalização da Contratante, através de conta corrente do fornecedor, no banco 

por ele indicado, contados da data de entrega dos produtos ou execução dos serviços, constantes 

no verso da Nota Fiscal/Fatura, juntamente com o instrumento de autorização, com visto do 

funcionário competente, pela da comprovação da prestação dos serviços.  

16.2 - O recebimento do objeto licitado, para fins de pagamento, será efetuado da seguinte forma: 

a) Emissão da Ordem de Serviço para início da instalação e migração dos dados. 

b) Realização de treinamento para os servidores públicos. 

c) O pagamento mensal da manutenção efetiva será efetuado, a partir da conclusão das 

adequações e implantação definitiva do novo sistema ofertado; 

16.2.1 – O pagamento somente se concretizará após emissão e ateste da prestação dos serviços 

pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

16.3 – Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) 

descrever o produto/serviço, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua 

proposta, bem como o número do processo e da Ordem de Serviço/Compra.  

16.4 – Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão) 

devolvida(s) à(s) Contratada(s) para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).  

16.5 – Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:  

16.5.1 – não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, prejudicar a 

Contratante;  
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16.5.2 – inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de 

Fundão, por conta do estabelecido neste Edital;  

16.5.3 – erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) /Fatura(s).  

16.6 – Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com 

a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados:  

16.6.1 – Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, 

devidamente válida;  

16.6.2 – Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

devidamente válida;  

16.6.3 – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

devidamente válida;  

16.7 – Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) 

tragam consignadas o nº do processo que originou a contratação, o nº do contrato e dados 

bancários, com indicação do banco, agência e conta.  

16.8 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços.  

16.9 – A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe 

forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato.  

16.10 – É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 

bancária ou de terceiros.  

17 - DA RESCISÃO  

17.1 - A rescisão das obrigações decorrentes da presente Tomada de Preços se processará de 

acordo com o que estabelecem os artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.  

18 – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  

18.1 – A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os 

acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial contratado atualizado, exceto as supressões resultantes de acordo celebrados 

entre as partes contratantes, nos termos do artigo 65, § 1º e 2º, inciso II, da Lei n º 8.666/1993 e 

suas alterações.  

18.2 – As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante 

aditamento contratual, a ser autorizado pelo Presidente desta Casa de Leis e emitido pelo Setor de 

Contratos, da Câmara Municipal de Fundão.  

19 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO  

19.1 – A Câmara Municipal de Fundão poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo 

para recebimento das propostas.  

19.2 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.  

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

20.1 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 

do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do Contrato ou 

Ordem de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

20.2 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de desclassificação.  
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20.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

20.4 – As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

20.5 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por 

qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado e/ou Jornal de grande circulação no Espírito 

Santo.  

20.6 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de 

Licitação, com base na legislação em vigor.  

20.7 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do 

presente Edital.  

20.8 - Será comunicada em tempo hábil, por escrito, às empresas ou instituições que retirarem este 

Edital, qualquer alteração que importe em modificação de seus termos, desde que possa afetar a 

apresentação e a avaliação da DOCUMENTAÇÃO, por parte da empresa ou instituição.  

20.9 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 

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

a inclusão posterior de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da 

proposta.  

20.10 – A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar licitantes até a assinatura do 

Contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 

julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa.  

20.11 – As informações e esclarecimentos relativos a presente Licitação serão fornecidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

20.12 – As Impugnações de Edital, os Recursos, e solicitações de vistas/cópias dos autos DEVEM 

ser protocolados no Protocolo Geral localizado na sede da Câmara Municipal de Fundão, situada à 

Rua São José, nº 135 – 1º Andar – Centro – Fundão/ES – CEP 29.185-000 ,devendo ser 

endereçados à Comissão Permanente de Licitação. 

20.14 – Para facilitar a estruturação das propostas, os anexos do presente edital poderão ser 

disponibilizados em arquivos formato DOC ou PDF, desde que solicitados com pelo menos 03 

(três) dias de antecedência à CPL. 

20.13 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca 

Fundão, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja. 

 

Fundão/ES, 21 de fevereiro de 2019 

 

 

PAULO VITOR DUARTE BROETTO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 076/2018 
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato n.º 000/2019 

Processo Administrativo nº 0327/2018  

Tomada de Preços n º 001/2019 

 

TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI 

FAZEM DE UM LADO A CÂMARA 

MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES E DE OUTRO 

LADO A EMPRESA VENCEDORA DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. 

 

A CÂMARA MUNICÍPIAL DE FUNDÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Rua São José, nº 135 – 1º Andar, Centro – Fundão – ES, inscrita no CNPJ n.º 32.399.677/0001-

30, representada nesse ato pelo seu presidente, vereador _______________, CPF nº 

____________, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a Empresa _____________, 

estabelecida à Rua __________________, inscrita no CNPJ nº ____________, neste ato 

representado por seu ______________, Sr. portador do CPF nº ______________, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, por 

execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se ainda, 

no que couber, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis à matéria, 

conforme autorização no Processo Administrativo nº 327/2018 e resultado da Tomada de 

Preços 001/2019. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 – Contratação de empresa na área de informática para concessão de licença de uso por 

prazo determinado de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informática com 

instalação, migração/conversão de dados, treinamento, testes, suporte técnico, manutenção, 

atualização, customização e as alterações que se fizerem necessárias de acordo com leis 

vigentes durante a execução do contrato para atendimento as áreas administrativas e 

financeiras. 
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1.2 Compõem o objeto licitado: 

1.2.1 - Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria 

1.2.2 - Lei Orçamentária Anual 

1.2.3 - Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB) 

1.2.4 - Folha de Pagamento 

1.2.5 - Recursos humanos 

1.2.6 - Controle de Ponto eletrônico 

1.2.7 - Portal de Serviços do Servidor Público (WEB) 

1.2.8 - Ferramenta e-Social 

1.2.9 - Compras, Licitações e Contratos 

1.2.10 - Estoque 

1.2.11- Patrimônio 

1.2.12 - Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB) 

1.2.13 – Implantação, migração e customização. 

1.2.14 – Treinamento e capacitação dos servidores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, empreitada por preço global, nos termos 

do artigo 10, inciso II, alínea "a" da Lei n º 8.666/93.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  

3.1 - O Contratante pagará à Contratada pelos serviços efetivamente prestados e nele deverá 

estar incluso todos os impostos, taxas, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 

fretes, licenças, materiais, mão-de-obra, inclusive transportes, cargas e descargas, embalagens, 

e quaisquer outras relacionados à prestação dos serviços, bem como garantia, quando for o 

caso.  

3.2 - O valor global do presente contrato é de R$ _____ (___________), sendo que R$ 

_____________( __________) corresponde a implantação e customização da solução, pago em 

parcela única e R$ ________ (____) equivalem a 12 (doze) mensalidades referentes à 

manutenção, licença de uso e suporte técnico.  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
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4.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, contados 

após a implantação e customização do serviço, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 40 

(quarenta) dias úteis, a partir da emissão da ordem de serviço pela CONTRATANTE, podendo 

ser prorrogado em conformidade com artigo 57 da Lei n º 8.666/93.  

4.2 – A contratada será convocada pela Administração, para a assinatura do respectivo contrato, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da data da convocação. Se esta não aceitar ou não 

retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a administração poderá convocar na 

ordem de classificação, as licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das 

sanções administrativas previstas deste edital.  

4.3 – A Administração poderá prorrogar o prazo do subitem 4.2 por igual período, nos termos 

do § 1º e § 2 º do artigo 64 da Lei n º 8.666/93.  

4.4 – Os dados a serem migrados contemplam do exercício de 2013 até a data de implantação 

do sistema. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

5.1 - Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas inerentes a este contrato 

correrão à conta da Dotação da Câmara Municipal de Fundão. 

-ORGÃO/UNIDADE: 0110 

-FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: 01.031 

-PROGRAMA: 0001 

-AÇÃO: 2.001 

-ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 

-FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES  

6.1 - A CONTRATADA obrigar-se-á a:  

6.1.1 – Executar o serviço ajustado nos termos da Cláusula Primeira;  

6.1.2 – Utilizar na execução do serviço contratado pessoal que atenda, dentre outros, aos 

seguintes requisitos:  

6.1.2.1 – Qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas;  
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6.1.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem 

prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.  

6.1.4 – Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

6.1.5 – Além do estatuído neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções 

complementares do Gestor de Contrato, a ser indicado pela CONTRATANTE, quanto à 

execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de funcionário da 

CONTRATADA no prédio da CMF;  

6.1.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

si assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

6.1.7 - Manter os prazos ajustados no Edital, Contrato e firmados na proposta comercial;  

6.1.8 - Obedecer ao cronograma físico financeiro, conforme Anexo IV do Edital;  

6.1.9 - A contratada terá um prazo de 40 (quarenta) dias úteis do recebimento da Ordem de 

Serviço para a implantação e customização do serviço com pleno atendimento aos requisitos 

tecnológicos previstos no ANEXO II;  

6.1.10 – O prazo descrito no item anterior poderá ser prorrogado a requerimento da parte e a 

critério da Administração;  

6.1.11 – Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto 

contratado;  

6.1.12 – Prestar o serviço objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a 

fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do 

Contrato;  

6.1.13 – Refazer/Repor, no prazo determinado pela unidade responsável pela 

fiscalização/recebimento, quaisquer serviços/produtos que estejam fora das especificações do 

objeto e não satisfaçam às condições exigidas;  

6.1.14 – Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados nos locais de entrega dos materiais/serviços;  

6.1.15 – Para funcionários da CONTRATADA que estejam em serviço na CMF, será exigido o 

porte de cartão de identificação;  
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6.1.16 – A CMF poderá de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA que substitua, no 

prazo máximo de 03 (três) dias, os profissionais que não estejam cumprindo a contento as 

atividades que lhe foram cofiadas, devendo os substitutos possuir as qualificações exigidas para 

a prestação de serviços;  

6.1.17 – Designar 01 (um) profissional para exercer a função de Preposto para atuar de forma 

conjunta com a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, constituindo elemento de ligação, com 

a finalidade de tomar providências, prestar e receber informações inerentes à execução deste 

Contrato;  

6.1.18 – Informar sobre a ocorrência de demissões e substituições;  

6.1.19 – Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, equipamentos, utensílios e os 

encargos e obrigações de natureza social, trabalhista, previdenciária, comerciais, tributária, 

securitária ou de outra natureza, mesmo que não expressamente mencionadas, devidas em 

decorrência, direta ou indireta, da execução deste contrato;  

6.1.20 – Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos, comprovados, 

causados à CONTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas 

e danos por infração cometida ou por atos executados inadequadamente;  

6.1.21 – Comunicar imediatamente ao órgão fiscalizador qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias;  

6.1.22 – Adotar providências e assumir todas e quaisquer obrigações em caso de acidentes ou 

ocorrências, quando forem vítimas os prestadores de serviço no desempenho de suas funções, 

ou em conexão com eles, ainda que ocorridas nas dependências do CONTRATANTE;  

6.1.23 – Manter atualizados junto ao CONTRATANTE, durante a execução do contrato, a 

Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, e demais 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, substituindo qualquer 

documento que vier a perder a validade;  

6.1.24 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à licitação, 

conforme determina inciso XIII do artigo 55º, da Lei. n º 8.666/93;  

6.2 – A CONTRATANTE obrigar-se-á a:  
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6.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do 

contrato;  

6.2.2 - Exercer a fiscalização dos serviços por servidor (es) especialmente designado (s) para tal 

atribuição, na forma prevista na Lei n º 8666/93;  

6.2.3 - Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham 

ocorrer, em função da prestação dos serviços;  

6.2.4 - Providenciar as inspeções da prestação de serviço, com vistas ao cumprimento dos 

prazos pela CONTRATADA;  

6.2.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida na Cláusula 

Sétima;  

6.2.6 - Atestar e receber os serviços efetivamente prestados de acordo com as cláusulas deste 

instrumento;  

6.2.7 - Exercer permanente fiscalização na execução dos serviços, registrar ocorrências e 

determinar as medidas necessárias à regularização das falhas observadas, se for o caso;  

6.2.8 - Indicar nome e telefones do servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do Contrato.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA SUSTAÇÃO  

7.1 – O pagamento será realizado, em até 10 (dez) dias úteis, por serviços/produtos 

efetivamente realizados e aceitos, de acordo com o atesto efetuado pela fiscalização da 

Contratante, através de conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, contados da 

data de entrega dos produtos ou execução dos serviços, constantes no verso da Nota 

Fiscal/Fatura, juntamente com o instrumento de autorização, com visto do funcionário 

competente, do setor de recebimento definitivo da mercadoria, ou da comprovação da prestação 

dos serviços.  

7.2 - O recebimento do objeto licitado, para fins de pagamento, será efetuado da após 

instalação, migração dos dados e treinamento dos servidores, mediante emissão do Termo de 

Aceite emitido por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação da prestação 

dos serviços mencionados. 

7.2.1 - O pagamento mensal da manutenção efetiva será efetuado, a partir da conclusão das 

adequações e implantação definitiva do novo sistema ofertado;  
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7.2.2 - O pagamento dos serviços citados no caput será realizado em parcela única; 

7.2.3 – As notas fiscais apresentadas deverão ser em nome da CONTRATADA, referente aos 

serviços efetivamente prestados. 

7.3 – Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) 

descrever o serviço, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua 

proposta, bem como o número do processo e da Ordem de Serviço.  

7.3.1 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, 

a ser revisto e aprovado pela Contratante. 

7.3.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº. 4.320/64;  

7.4 – Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) 

será(ão) devolvida(s) à(s) Contratada(s) para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s). 

7.5 – Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:  

7.5.1 – não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, prejudicar a 

Contratante;  

7.5.2 – inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com a Câmara Municipal 

de Fundão, por conta do estabelecido no Edital de Tomada de Preços 001/2019;  

7.5.3 – erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s).  

7.6 - Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com 

a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados  

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, 

através de Certidão expedida pelo órgão competente, que esteja dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão;  

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (artigo 

27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 

FGTS juntamente com a última guia de recolhimento exigível do FGTS;  

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (artigo 

195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – juntamente com a última 

guia de recolhimento exigível do INSS;  
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7.7 – Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) tragam consignadas o nº. do processo que originou a contratação, o nº. do 

contrato e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta.  

7.8 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços.  

7.9 – A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe 

forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato.  

7.10 – É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 

bancária ou de terceiros.  

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

8.1 – A execução do contrato e a fiscalização dos serviços serão feitos pelo servidor designado 

Presidência da Câmara Municipal de Fundão/ES, nos termos do artigo 67, da Lei. n º 8.666/93, 

que deverá atestar a realização dos serviços contratados, observando a Cláusula Sétima, sem o 

qual não serão permitidos quaisquer pagamentos.  

8.2 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas observadas. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da 

fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção de medidas cabíveis.  

8.3 – O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA 

de qualquer obrigação prevista neste Contrato.  

8.4 – A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos 

quaisquer pagamentos.  

8.5 – A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da 

contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo de 24 horas.  

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

9.1 – Pela inexecução total ou parcial dos serviços ou qualquer inadimplência contratual, a 

Câmara Municipal de Fundão poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II – Multas, nos seguintes casos e percentuais:  
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a) Por atraso injustificado na execução do contrato em até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos 

por cento) ao dia sobre o valor total contratado;  

b) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por 

cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de 

Empenho ou rescisão contratual;  

c) Recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;  

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total do mesmo ou sobre a parcela não executada, respectivamente;  

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração:  

a) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 

(três) meses;  

b) Por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviços, dentro de 05 (cinco) dias úteis 

da data da convocação: até 01 (um) ano;  

c) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: até 02 (dois) anos;  

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

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

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

9.2 – Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a Câmara 

Municipal de Fundão poderá promover a rescisão parcial ou total do mesmo.  

9.3 – A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos 

estabelecidos resultarem de força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Câmara 

Municipal de Fundão.  

9.4 – As multas previstas no inciso II da cláusula nona no item 9.1, serão descontadas, de 

imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.  
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9.5 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV da cláusula nona no item 9.1, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, da cláusula nona facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

9.6 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em 

função da natureza da gravidade da falta cometida.  

9.7 – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 

declarada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.  

9.8 – Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à 

CONTRATADA.  

9.9 – As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV da cláusula nona no item 9.1 são da 

competência do Presidente da Câmara Municipal de Fundão.  

9.10 –. A sanção estabelecida no inciso IV da cláusula nona do item 9.1 é da competência 

exclusiva do Presidente da Câmara Municipal de Fundão, facultada a defesa da 

CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  

9.11 – A intimação dos atos referidos na cláusula nona no item 9.10, será feita mediante 

publicação no órgão de imprensa em que se publicam os atos da Câmara Municipal de Fundão.  

9.12 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado o recebimento do recurso, sob pena 

de responsabilidade.  

9.13 – O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação, 

será publicado no órgão de imprensa em que se publicam os atos Câmara Municipal de Fundão.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

11.1 - Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n º 8.666/93.  

11.2 - O CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

contrato por conveniência administrativa fundamentada.  
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11.2.1 - Neste caso, a CONTRATADA terá direito a receber os valores correspondentes aos 

serviços executados e aprovados pelo setor fiscalizador.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  

12.1 - A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas compras em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, exceto as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre as partes contratantes, nos termos dos §§ 1° e 2º inciso II do artigo 65 da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações.  

12.2 - As supressões ou acréscimos referidos no item 12.1 serão considerados formalizados 

mediante aditamento contratual formalizado pelo Setor de Contratos da Câmara Municipal de 

Vitória, após consentimento expresso da autoridade superior competente.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 - As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente 

feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama, por fax ou por e-mail, no 

endereço constante do Preâmbulo. 

13.1.1 - As comunicações feitas por fax ou e-mail deverão ser realizadas com remessas do 

original, dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1 - Fica eleito o Foro de Fundão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

contrato.  

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias. 

 

Fundão, DD de MMMM de 2019. 

 

__________________________________________________ 

CONTRATANTE 

Presidente da Câmara Municipal de Fundão/ES 
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_________________________________________ 

CONTRATADA 

Empresa 

 

Testemunhas: 

1- ................................................ 

2- ................................................ 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

 

 

A empresa ____________________________, sediada 

à_____________________________________, cidade ______________, estado_____,inscrita 

no CNPJ sob nº _________________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), através da 

presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos da 

Tomada de Preços nº 001/2019, realizada pela Câmara Municipal de Fundão, o(a) Sr. (a.) 

________________________________, portador(a) da cédula de identidade (ou outro tipo de 

documento de identificação) RG nº ________________, com amplos poderes de decisão, 

podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber 

notificações e intimações, em nome desta empresa defender seus direitos. 

 

Localidade, em .... de ............................de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

assinar e reconhecer firma 

 

 

 

 

 

 

Obs.:Esta Carta deverá ser apresentada para credenciamento juntamente com os 

documentos previstos no item 8 e seus subitens. 
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ANEXO III 

PROJETO BÁSICO 

1– OBJETO 

1.1. Contratação de empresa na área de informática para concessão de licença de uso por prazo 

determinado de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informática com instalação, 

migração/conversão de dados, treinamento, testes, suporte técnico, manutenção, atualização, 

customização e as alterações que se fizerem necessárias de acordo com leis vigentes durante a 

execução do contrato para atendimento as áreas administrativas e financeiras. 

 

2 – OBJETIVO 

2.1. Dotar a Câmara Municipal de Fundão de sistema informatizado para atender demandas 

administrativas dos diversos setores do Poder Legislativo Municipal. 

2.2. Registrar os atos e fatos inerentes à Gestão Pública, proporcionando informações 

atualizadas sobre a evolução das contas quer 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 do Espírito Santo 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. 

2.3. Oferecer subsídios para uma efetiva atuação do controle interno. 

2.4. Controlar o recebimento, armazenamento, requisição e distribuição dos materiais em 

estoque, integrando a movimentação de bens adquiridos com os respectivos movimentos 

contábeis. 

2.5. 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. 

2.6. Acompanhar a tramitação processual, desde o protocolo até o arquivamento permanente 

dos documentos. 
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2.7. 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. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

A contratação tem como objetivo estabelecer as necessidades e funcionalidades 
necessárias em um software de gestão publica para garantir a administração 
completa e integrada das áreas especificadas, colaborando na organização e 
funcionamento da gestão do Poder Legislativo Municipal de Fundão, garantindo assim 
que os serviços prestados sejam eficientes e eficazes, com ganho significativo nos 
controles das ações de gestão, visando fornecer aos munícipes, fornecedores e 
servidores, uma melhor qualidade no atendimento público e maior clareza nas 
prestações de contas da gestão, através da: 

• Modernização do Poder Legislativo Municipal com Solução Informatizada de 
Gestão Pública, propiciando a desburocratização e integração das diversas áreas, 
obtendo o resultado máximo, com o mínimo de recursos, sem desvios e 
desperdícios. 

• Disponibilização de Serviços on-line através da Internet aos munícipes, 
fornecedores e servidores, propiciando dessa forma o cumprimento da Lei de 
Transparência e de Acesso a Informação. 

• Garantir o envio tempestivo e regular de informações ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, através da elaboração dos arquivos eletrônicos que 
compõem as Prestações de Contas Mensais – PCM e Prestação de Contas Anual 
– PCA. 

 

4 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO OBJETO 

4.1. Os sistemas que compõem objeto são os seguintes: 

4.1.1 - Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria 

4.1.2 - Lei Orçamentária Anual 

4.1.3 - Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB) 

4.1.4 - Folha de Pagamento 

4.1.5 - Recursos humanos 

4.1.6 - Controle de Ponto eletrônico 

4.1.7 - Portal de Serviços do Servidor Público (WEB) 

4.1.8 - Ferramenta e-Social 

4.1.9 Compras, Licitações e Contratos 
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4.1.10- Estoque 

4.1.11- Patrimônio 

4.1.12 - Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB) 

4.1.13 – Implantação, migração e customização. 

4.1.14 – Treinamento e capacitação dos servidores. 

 

4.3. O Software de Gestão Pública Integrado deve atender aos seguintes requisitos gerais: 

4.3.1. Os sistemas a serem fornecidos podem ser compostos por módulos, desde que atenda a 

todos os requisitos e especificações técnicas e gerais por sistemas, dispostas no (Anexo II) e 

ambiente tecnológico abaixo disposto e também, seja fornecida por um único proponente e seus 

módulos ou sistemas, gozem de uma solução integrada para troca de informações. 

- Ambiente Tecnológico 

4.3.2. Deverão os softwares, serem executados nos termos e no ambiente tecnológico abaixo 

descrito: 

4.3.3. Objetivando assegurar que os computadores da rede interna da Câmara Municipal de 

Fundão compartilharão a demanda de processamento de dados gerada pela execução dos 

softwares licitados, serão obrigatoriamente exigidos que os softwares licitados sejam 

processados e executados na própria estação cliente, mediante a instalação do executável e 

demais arquivos correlatos diretamente nesta, os quais deverão ser automaticamente 

atualizados a partir do servidor de banco de dados. Em caráter excepcional, os aplicativos que 

por sua natureza ou finalidade sejam editaliciamente requisitados em ambiente web ficam 

desobrigados do atendimento da presente regra. 

4.3.4. Visando uma maior segurança nas informações, deverá os softwares licitados rodar em 

Gerenciador de Banco de dados Sybase SQL Anywhere, versão 9.0 ou superior, ou, 

equivalente, desde que sem ônus para a Câmara Municipal de Fundão. 

- Recuperação de Falhas e Segurança de Dados 

 4.3.5. Visando uma maior segurança nos dados, a solução deverá rodar em banco de dados 

proprietário. 

4.3.6. A solução deverá permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o 

tamanho do banco de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam 
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ocupando espaço. 

4.3.7. A solução deverá também, permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes 

funcionalidades: 

- Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de 

backup do banco de dados; 

- Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 

- Permitir agendamento do backup; 

- Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de 

armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 

- Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos 

sistemas; 

- Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 

- Possuir relatório de backups efetuados; 

4.3.8.  Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 

formato TXT ou HTML. 

- Caracterização Operacional 

4.3.9. A solução deverá ser multitarefa, permitindo ao usuário, com um único login, acesso a 

diversas rotinas simultaneamente em uma única janela do aplicativo, podendo minimizá-las e 

maximizá-las, executando várias consultas ou operações simultaneamente; 

4.3.10. A solução deverá possuir consulta rápida aos dados cadastrais do sistema, generalizada 

através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema aos cadastros; 

4.3.11. Os sistemas/módulos deverão permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do 

mouse (habilitação das teclas “enter” e “tab”). 

4.3.12. Os sistemas/módulos desktop deverão permitir abrir mais de uma opção do menu 

principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por 

exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos na mesma janela da 

barra de ferramentas sem necessidade de novo login. 

4.3.13. Deverá permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um ou mais 

relatórios que terão como saída a impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá ter a 

característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios 
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de forma que fique contínua. 

4.1.14. Deverá permitir a personalização do menu dos sistemas desktop pelo usuário, 

possibilitando: 

- Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+); 

- Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.); 

- Inserir ícones na barra de ferramentas do sistema; 

- Inserir menus de acesso rápido para relatórios do sistema ou específicos do usuário; 

- Copiar o menu de outros usuários. 

4.1.15. Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está 

aberto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema. 

4.1.16. Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas: 

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

b) Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 

c) Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados 

historicamente, antes da alteração efetuada; 

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

de campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta 

SQL; 

e) Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL 

com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 

f) A solução deverá permitir a emissão de relatório ou gráfico referente aos acessos ao 

sistema, demonstrando os usuários que efetuaram login, data e hora de entrada e saída. 

g) Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 

de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando 

espaço. 

h) Permitir realizar backup do banco de dados. 

i) Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a 

necessidade de backup do banco de dados; 

j) Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 

k) Permitir agendamento do backup; 
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l) Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de 

armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 

m) Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos 

sistemas; 

n) Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 

o) Possuir relatório de backups efetuados; 

4.1.17. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser 

no formato TXT ou HTML. 

4.1.18. Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail 

automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou 

controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde 

será enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado. 

4.1.19. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de 

execução do próprio aplicativo, possibilitando ainda que a execução de um script seja 

agendada através do agendador de tarefas do Windows. 

4.1.20. Por questões de conveniência, e à exceção dos aplicativos que, por sua finalidade 

ou natureza, devam funcionar em ambiente web, não serão admitidos aplicativos que rodem na 

rede interna/intranet a partir de navegadores de internet, de modo a evitar-se que o município 

fique refém do uso de navegadores de internet compatíveis com a aplicação, ou ainda, que 

fique refém do uso de versões obsoletas de determinados navegadores compatíveis com a 

aplicação. A presente especificação visa ainda evitar que os comuns erros dos navegadores 

(travamento) influenciem na usabilidade da ferramenta, paralisando o aplicativo e exigindo 

novos logins e perda de tempo operacional, bem como evitar que o processamento de dados 

seja prejudicado ou desotimizado em face do delay causado pelo processamento excessivo de 

dados ocasionado pelas comunicações entre usuário x navegador x servidor de aplicativo x 

servidor de banco de dados x servidor de aplicativo x navegador x usuário. 

 

5 – IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E MIGRAÇÃO. 

5.1. Implantação do Sistema: 

5.1.1. A implantação consistirá na configuração dos sistemas adequando relatórios e logotipos; 
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estruturando acessos e habilitações dos usuários; adequando fórmulas de cálculo para 

atendimento aos critérios adotados pela municipalidade em conformidade com a legislação 

vigente. 

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

atividades de: instalação, configuração e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de 

relatórios e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação 

das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados por esta Câmara Municipal e 

ajuste nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 

5.1.3. Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando 

couber, as seguintes etapas: 

a. Entrega, instalação e configuração dos sistemas licitados; 

b. Customização dos sistemas; 

c. Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 

d. Parametrização inicial de tabelas e cadastros; 

e. Estruturação de acesso e habilitações dos usuários; 

f. Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela 

Câmara Municipal; 

g. Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente. 

5.1.4. O recebimento dos serviços de implantação se dará mediante aceite formal dos sistemas 

licitados, mediante procedimento formal e devidamente assinado pelo chefe do setor onde o 

sistema foi implantado, observando as exigências técnicas do edital. 

5.1.5. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos 

trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou 

atividades pactuados, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as 

partes. 

5.1.6. A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações 

que por ventura venham a ocorrer nas informações da Câmara Municipal de Fundão, quando 

estas estiverem sob sua responsabilidade, salvo a eventualidade de caso fortuito, força maior ou 

mesmo base já corrompida. 

5.1.7. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e 
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informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham 

a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, 

respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término 

do contrato. 

5.1.8. O prazo para conclusão dos serviços de implantação será determinado nos termos 

previstos no edital e determinado na proposta. 

5.1.9. Qualquer pagamento referente a este serviço, se dará após a implantação de cada software 

no servidor desta entidade, emitindo-se uma nota fiscal para cada software implantado, salvo os 

softwares que deverão funcionar em plataforma web, para estes, o pagamento referente a 

implantação, deverá ser pago após a disponibilização dos mesmos, para a entidade licitante, 

também devendo ser pago separadamente mediante nota fiscal. 

5.2. Treinamento/Capacitação de Servidores: 

5.2.1. O treinamento dos servidores públicos municipais envolvidos no processo para utilização 

do sistema e atendimento ao público será oferecido pela CONTRATADA, na forma a garantir 

adequada e plena utilização do sistema oferecido, em grupo de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 

de 20 (vinte) servidores; 

5.2.2. Durante a vigência do contrato serão treinados para uso do sistema todos os servidores 

envolvidos nos sistemas, englobando o corpo fiscal, os profissionais de atendimento e a equipe 

administrativa, de forma a garantir adequada e plena utilização do sistema oferecido. 

5.2.3. As turmas devem ser dimensionadas por softwares. 

5.2.4. A Câmara Municipal de Fundão resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e 

avaliar o treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for 

julgado insuficiente, caberá a contratada, sem ônus para o CONTRATANTE, ministrar o 

devido reforço. 

5.2.5. Qualquer treinamento extra deverá ser previamente ajustado com a Contratante. 

5.2.6. Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos servidores que tiverem comparecido 

a mais de 85% (oitenta e cinco por cento) das atividades de cada curso. 

5.2.7. O recebimento dos serviços de treinamento se dará mediante aceite formal e individual 

dos sistemas licitados, devendo contemplar obrigatoriamente a ata dos treinamentos, assinadas 
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pelos participantes, amostragem dos certificados emitidos e relatório de serviços emitido pela 

empresa contratada. 

5.3.  Suporte Técnico necessário: 

O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da Câmara, 

presencialmente, ou, por acesso remoto, ou, via telefone, conforme o caso, por técnico apto a 

prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de: 

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

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

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

satisfazer as necessidades de segurança; 

5.3.4. Treinamento dos usuários da Administração Municipal na operação ou utilização do 

sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, 

etc.. 

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

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

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

área de informática, entre outros. 

5.3.6. Será aceito suporte aos sistemas licitados via acesso remoto mediante autorização previa, 

sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser 

garantido atendimento para pedidos de suporte telefônico no horário das 8h00min às 19h00min, 

de segunda a sexta-feira. 

5.3.7. O recebimento dos serviços de suporte técnico in loco se dará mediante liquidação, pelo 

setor competente, dos serviços indicados em documento próprio da proponente, que 

pormenorizadamente relate os serviços prestados e o tempo despendido para tanto. 

5.4. Manutenção Legal/Corretiva: 

5.4.1. A empresa contratante deverá prever as condições para a atualização de versões dos 

softwares licitados, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de 

programação das versões em uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas 

funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as parametrizações e customizações já 

efetuadas. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

5.4.2. A empresa contratada deverá também, efetuar as devidas manutenções legais que forem 

necessárias para o fiel cumprimento da legislação vigente. 

5.4.3. A empresa contratada deverá garantir manutenções corretivas e evolutivas que atendam 

ao TCE/ES, Receita Federal e demais órgãos fiscalizadores. 

5.5.  Migração de Informações (Dados): 

5.5.1. A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações 

dos sistemas em uso são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização dos 

mesmos pela Câmara Municipal de Fundão. A conversão dos dados contábeis, orçamentários, 

de compras, licitações e contratos será do exercício de 2013 até a presente data. 

5.5.2. Ao final dos serviços de conversão, comissão especialmente designada pelo Chefe do 

Poder Legislativo fará testes visando à validação dos dados convertidos como condição 

essencial à liquidação e pagamento de tais serviços, sem prejuízo da aplicação de penalidades 

em caso de identificação futura de erros e incorreções. 

5.5.3. O recebimento dos serviços, tratado no item anterior, se dará individualmente para cada 

base convertida, devendo ser obrigatoriamente ultimado com o acompanhamento do Secretário 

ou chefe de setor interessado, sendo que tais procedimentos deverão ser formais e 

instrumentalizados. 

 

6 – CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO SISTEMA 

6.1. As características e especificações do objeto, detalhando o que cada sistema integrante do 

objeto deve atender sua obrigatoriedade e demais características conforme apresentado no 

ANEXO V. 

6.2. As proponentes deverão apresentar essas especificações, em conformidade com o ANEXO 

V, preenchendo a coluna que especifica o grau de atendimento ao item solicitado, com as 

seguintes nomenclaturas: 

a) (A) ATENDE: Para os itens que o sistema proposto atendi integralmente; 

b) (AP) ATENDE PARCIALMENTE: Para os itens que o sistema proposto não atende 

em sua totalidade; 

c) (NA) NÃO ATENDE: Para os itens que o sistema proposto não atende. 
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7 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

7.1. A Planilha de Composição de Custos, conforme constante no ANEXO X, traz os valores 

máximos para cada sistema, bem como o valor máximo global que será admitido na presente 

licitação, e, o desembolso mensal máximo estipulado pela Câmara. 

7.2. A Planilha de Composição de Custos foi elaborada após consulta ao mercado para 

balizamento de preço. 

7.3. Nenhum dos sistemas poderá possuir valor superior ao apresentado na planilha de 

composição de custos. 

7.4. O valor máximo a ser pago mensalmente pela locação dos sistemas será, conforme 

apresentado no ANEXO X, R$ 4.982,51 (Quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e 

cinqüenta e um centavos). 

7.5. O valor global aceito na proposta comercial, incluindo locação de licença de uso e software 

e demais serviços previstos, não poderá ser superior a R$ 59.790,12 (cinqüenta e nove mil 

setecentos e noventa reais e doze centavos). 

7.6. O valor máximo a ser pago com os serviços de implantação, migração, customização, 

treinamento e capacitação de servidores não poderá ser superior a R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais). 

 

8 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. O software contratado será disponibilizado nos computadores da Câmara Municipal de 

Fundão para atender a, no mínimo, 15 (quinze) equipamentos. 

8.2. O Sistema deverá ser instalado no servidor de rede da Câmara Municipal de Fundão, 

juntamente com todos os softwares e serviços necessários ao seu correto funcionamento. 

8.3. A sede da Câmara encontra-se localizada na Rua São José, 135 – 1º Andar, Centro – 

Fundão/ES, CEP: 29.185-000. 

8.4. Caso a proponente considere relevante, poderá realizar visita técnica na sede da Câmara, 

para verificar a estrutura de Tecnologia da Informação atualmente utilizada. 

 

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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9.1. A Câmara Municipal de Fundão se reserva no direito de recusar o pagamento se, no ato de 

atestação, o sistema não estiver atendendo ao que foi contratado. 

9.2. A Administração poderá, em conformidade com a legislação vigente, rever seus atos com 

intuito de garantir propostas e serviços mais vantajosos para a administração Pública. 

9.3. Caso constatada a necessidade em ampliar ou reduzir o número de funcionalidades, para 

garantir eficiência e economicidade, poderão ser feitos ajustes e adequações. 

9.4. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas em consonância com a legislação 

vigente. 
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ANEXO IV 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

1. FORMA DE AVALIAÇAO TÉCNICA 

1.1. As propostas técnicas serão consideradas desclassificadas quando não atenderem o mínimo 

de pontos para cada grupo de notas especificadas, conforme definido no ANEXO V. 

1.2. A proponente deverá apresentar quadro com as pontuações, de acordo com modelo 

apresentado no ANEXO V. 

1.3. Serão consideradas desclassificadas as propostas que não atingirem a pontuação mínima, 

equivalente a 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima possível, em de qualquer dos 

sistemas especificados. 

 

2. CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA 

TPT = ATT + ETR + SIS + NC 

TPT – Total de pontos da técnica 

ATT – Nota de Atestados de Capacitação Técnica. 

ETR – Nota de Experiência Técnicos Responsáveis 

SIS – Nota das Especificações dos Sistemas 

A Proposta de preços terá peso 03 (três), e será adotado um critério de pontuação, conforme 

assim estipulado: 

• Proposta de menor preço 100 pontos 

• Proposta com segundo menor preço 95 pontos 

• Proposta com terceiro menor preço 90 pontos 

• Proposta com quarto menor preço 85 pontos 

• A partir do quinto menor preço, deverá ir decrescendo de 05 em 05 pontos. 

 

3. CÁLCULO DA NOTA FINAL 

MP = (TPT x 7) + (TPP x 3)/10 

MP= Média Ponderada 

TPT = Total de pontos da técnica 
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TPP = Total de pontos do preço 

Sendo: 

ATT: Será atribuído 20 (vinte) pontos para cada comprovação, feita por atestados emitidos por 

Órgãos Públicos ou privados. A pontuação será atribuída pelo sistema como um todo, limitando 

essa pontuação a 100 pontos. 

ETR: de acordo com o modelo apresentado no Anexo IV – Quadro I; 

SIS: A nota das Especificações dos Sistemas se dará pela somatória de cada item pontuável, 

especificado em cada sistema, além das características gerais, conforme modelo apresentado no 

ANEXO V, item – DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS A SEREM INSTALADOS, onde: 

Não atende – Para os itens que o sistema proposto não atende, terá valor zero; 

Atende parcialmente – Para os itens que o sistema proposto atende, mas não na sua 

totalidade, terá valor 01 (um); 

Atende – Para os itens que o sistema proposto atende na sua totalidade, terá valor 03 

(três). 
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ANEXO V 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

1. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

1.1. As proponentes deverão apresentar o grau de atendimento às especificações do objeto 

preenchendo a coluna com as seguintes nomenclaturas: 

a) (A) ATENDE: Para os itens que o sistema proposto atende integralmente; 

b) (AP) ATENDE PARCIALMENTE: Para os itens que o sistema proposto não atende 

em sua totalidade; 

c) (NA) NÃO ATENDE: Para os itens que o sistema proposto não atende. 

1.2. Os itens classificados como requisitos gerais do sistema são obrigatórios, portanto, o não 

atendimento a estes itens por parte da licitante ensejará a desclassificação da proposta técnica. 

1.3. Para ser considerada qualificada a licitante deve obter a pontuação mínima referente a cada 

sistema, conforme estabelecido no item 4, Requisitos Pontuáveis do Sistema. 

1.4. A licitante deverá apresentar dentro do envelope nº 01, Declaração de que atende aos 

requisitos gerais do objeto. 

 

2. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

2.1. Para os requisitos que a licitante Atende (A), será atribuído 03 (três) pontos. 

2.2. Para os requisitos que a licitante declarar que Atende Parcialmente (AP), será atribuído 01 

(um) ponto. 

2.3. Para os requisitos que a licitante declarar que Não Atende (NA), será atribuída pontuação 

‘0’ (zero). 

2.4. São considerados obrigatórios os itens e especificidades definidas no ANEXO II – Projeto 

Básico, em especial o que contido nos itens 4 e 5 do referido ANEXO II, juntamente com seus 

subitens. 

2.4.1. A licitante deverá apresentar declaração, de que atende aos requisitos gerais obrigatórios, 

constantes no ANEXO II, em especial o contido nos itens 4 e 5, sob pena de eliminação do 

certame. 
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2.5. Caso a licitante não possua condições de atender a qualquer item considerado obrigatório 

será eliminada da presente licitação. 

2.6. A licitante poderá, no ato de abertura do envelope 02, ser chamada a demonstrar seu 

produto, como forma de averiguar a pontuação obtida. 

2.7. Cada atestado de qualificação técnica terá o valor de 20 (vinte) pontos, limitado ao máximo 

de 100 (cem) pontos. 

2.8. Cada profissional que esteja vinculado à empresa as sua titulação, num total máximo de 15 

(quinze) pontos por profissional informado, conforme ANEXO VII. 

2.8.1. Certificação de técnico de informática ou equivalente receberá 03 (três) pontos. 

2.8.2. Graduação na área de informática receberá 05 (cinco) pontos. 

2.8.3. Especialização na área de informática receberá 05 (cinco) pontos. 

2.8.4. Mestrado na área de informática receberá 05 (cinco) pontos. 

2.8.2. Doutorado na área de informática receberá 05 (cinco) pontos. 

2.9. A relação para pontuação dos profissionais constantes no quadro da empresa deverá estar 

em conformidade com o modelo apresentado no ANEXO VII – Relação de Profissionais do 

Quadro Técnico da Empresa. 

2.10. Cada profissional relacionado conforme o ANEXO VII terá a pontuação total equivalente 

ao seu enquadramento, conforme o número e tipos de certificação apresentados. 

 

3. DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

3.1. A licitante deverá apresentar quantos atestados possuir para comprovar sua capacidade 

técnica em atender ao objeto licitado. 

3.2. Serão aceitos até atestados emitidos por órgãos públicos ou privados, cuja somatória de 

pontos será de no máximo 100 (cem) pontos. 

3.3. A pontuação atribuída a cada atestado (vinte pontos), conforme definido na metodologia de 

avaliação técnica, será atribuída ao sistema como um todo. 

3.4. Os atestados deverão referir-se a todos os sistemas que integram o objeto. 

3.5. Havendo dúvidas quanto à veracidade do atestado ou da exatidão das informações nele 

contidas, a CPL poderá interromper o certame para realização de diligências. 
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4. REQUISITOS PONTUÁVEIS DO SISTEMA 

6.1 
REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO PÚBLICA I 

       
A/AP/NA 

6.1.1 Sistemas Multiusuário, sem limitação de usuário logados simultaneamente.  

6.1.2 Sistemas integrados entre si, em ambiente Cliente-Servidor  

6.1.3 
O SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados deverá ser proprietário, 
disponibilizado pela CONTRATADA sem ônus para a Câmara. 

 

6.1.4 Compatível com Sistema Operacional MS Windows Server 2012 e 2012 R2.  

6.1.5 
Compatível com sistema operacional Windows para desktops para uso nas 
estações de trabalho nas versões Windows XP, Windows 7 e Windows 10. 

 

6.1.6 Interface gráfica intuitiva.  

6.1.7 
Prover controle de acesso aos sistemas através do uso de senhas, as quais 
devem ser armazenadas de forma criptografadas, para que nenhum usuário 
tenha acesso, nem mesmo os administradores do sistema. 

 

6.1.8 
Possuir função de ajuda com orientações sobre o uso da função e seus 
campos. 

 

6.1.9 Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos sistemas.  

6.1.10 Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos.  

6.1.11 
Prover recurso de Grupo de Usuários em que seja possível gerenciar de 
forma única as permissões dos usuários a ele pertencentes. 

 

6.1.12 
Deve permitir atribuir, por usuário ou grupo, as permissões específicas para 
gravar, consultar e/ou excluir dados, para as funções que contemplam 
entrada de dados. 

 

6.1.13 
Registrar em arquivo de auditoria as tentativas bem-sucedidas de login, bem 
como os respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário. 

 

6.1.14 

Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que 
sejam salvos em disco para posterior reimpressão, distribuição pela rede, 
inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o 
número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção 
da impressora de rede desejada. 

 

6.1.15 

Permitir que os relatórios possam gerados em formato PDF/A assinados 
digitalmente com certificados digitais. Evitando que possam ser efetuadas 
alterações em seu conteúdo garantindo assim a integridade da informação, 
em conformidade com o padrão definido pelo TCE-ES. 

 

6.1.16 
Realizar a consistência dos dados digitados campo a campo, no momento 
em que são informados. 

 

6.1.17 
Permitir que os sistemas sejam atualizados nas estações usuárias de forma 
automática a partir do servidor.  

 

6.1.18 Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, em formato PDF, XLS e TXT.  

6.1.19 Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC a partir de  
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outros utilitários ou aplicativos como geradores de relatórios, geradores de 
gráficos, etc. 

6.1.20 
O sistema deverá possuir a função de consistência de dados, em campos 
predefinidos. 

 

6.1.21 Toda atualização de dados deve ser realizada de forma on-line.  

6.1.22 Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos.  

6.1.23 
Possibilitar que os relatórios sejam gerados em formato PDF assinados 
digitalmente com certificados digitais. 

 

6.1.24 
Todos os módulos de serviço web deverão ser compatíveis com 
navegadores de dispositivos móveis e desktop no mínimo para os seguintes 
navegadores: Google Chrome, Mozzila Firefox e Internet Explorer. 

 

6.1.25 
Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as 
ações a ela pertinentes, ou seja, processos totalmente integrados entre si 
em processamento online. 

 

6.1.26 
Os softwares deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, 
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. 
Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos 

 

6.1.27 
Nas funcionalidades que necessitarem grande volume de digitação, permitir 
que o usuário selecione uma tecla (Enter, TAB ou similar) do teclado 
numérico como navegação de campos (mesmo efeito que a tecla TAB). 

 

6.1.28 
Os sistemas devem gerar nativamente os relatórios na versão 1.4 do PDF 
definida pela norma ISO 19005-1:2005, pesquisáveis e compatíveis com o 
padrão adotado pelo TCE-ES. 

 

6.1.29 
Oferecer mensagens de erro em português de fácil entendimento para o 
usuário final. 

 

6.1.30 
Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão 
trabalhando nos aplicativos. 

 

6.1.31 
Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de 
dados. 

 

6.1.32 

Os softwares deverão rodar em ambiente desktop, sob a arquitetura cliente x 
servidor, sem necessidade do uso de links ou navegadores de internet, 
exceto quanto aos softwares expressamente solicitados neste ambiente: 
 

Hardware cliente Desktop: 
Pentium 4 
1 Gb Ram 
10 Gb de Espaço Livre 

Mínimo de Software: 
Windows XP 32 bits 
 

Hardware cliente Notebook: 
ACER Aspire E 15 - Intel i5 
4 Gb Ram 
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250 Gb de Espaço Livre 
Software padrão: 

Windows 10 
 

Hardware Servidor: 
Servidor (Lenovo TC 150); 
8 Gb de RAM; 
Rede (100 mbps / Gigabit); 

Software: 
Windows Server 2012. 

6.1.33 

Permitir gerenciar os usuários conectados ao banco de dados, 
possibilitando: 
a) Identificar as máquinas conectadas;  
b) Softwares;  
c) Data/hora da última requisição; 
d) Desconectar usuários; 
e) Enviar mensagens para os usuários. 

 

6.1.34 

Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os softwares: 
a) Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas; 
b) Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 
c) Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados 
historicamente, antes da alteração efetuada; 
d) Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas 
através da escolha de campos e tabelas de forma visual, com a geração 
automática do script de consulta SQL; 
e) Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em 
linguagem SQL com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e 
com o banco de dados. 

 

6.2 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE 
CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

6.2.1 
Contabilizar a s dotações orçamentárias e demais atos da execução 
orçamentária e financeira. 

 

6.2.2 

Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a 
Nota de Liquidação ou documento equivalente definido pela entidade pública 
para comprovação da liquidação de despesas. 

 

6.2.3 

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

 

6.2.4 

Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das 
informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos, 
detalhamento da fonte de recursos, número da obra, convênio e o respectivo 
contrato. 

 

6.2.5 
Possibilitar que ao cadastrar um empenho possa gerar a liquidação 
automaticamente. 
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6.2.6 

Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a 
automatização do reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da 
execução orçamentária. 

 

6.2.7 

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

 

6.2.8 Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.  

6.2.9 
Permitir estorno de registros contábeis, conforme art. 9 da Portaria MF nº 
548/2010. 

 

6.2.10 Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho.  

6.2.11 
Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do 
empenho. 

 

6.2.12 
Permitir a utilização de subempenhos para empenhos globais ou 
estimativos. 

 

6.2.13 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.  

6.2.14 

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

 

6.2.15 

Possuir processo de fechamento/encerramento contábil mensal, realizando 
automaticamente os lançamentos necessários para encerramento mensal, 
não permitindo lançamentos nos meses já encerrados. 

 

6.2.16 
Permitir que a estrutura (mascara dos níveis contábeis) do Plano de Contas 
utilizado pela entidade seja definida pelo usuário. 

 

6.2.17 
Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo 
PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público). 

 

6.2.18 
Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível 
de desdobramento do Plano de Contas utilizado. 

 

6.2.19 

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das 
Naturezas de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis 
de acordo com as atualizações do Tribunal de Contas do Estado do Espirito 
Santo – TC-ES 

 

6.2.20 

Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem 
como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas 
pelo PCASP conforme definições realizadas na 5ª edição do MCASP 
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria do 
Tesouro Nacional). 

 

6.2.21 
Efetuar automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando 
efetuada a liquidação de empenhos de aquisição de bem patrimonial. 

 

6.2.22 

Efetuar automaticamente lançamentos de incorporação e desincorporação 
patrimonial, quando respectivamente da liquidação e prestação de contas do 
empenho de adiantamentos concedidos. 

 

6.2.23 
Possuir processo de encerramento mensal que verifique eventuais 
divergências de saldos e que, após o encerramento, não possibilite 
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alterações em lançamentos contábeis já efetuados. 

6.2.24 

Permitir integração de dados com sistema de Patrimônio. Por meio desta 
integração deve permitir efetuar lançamentos contábeis de, pelo menos:  
Ajuste ao valor justo, Depreciação, Amortização, Exaustão, Aumento por 
Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável. 

 

6.2.25 

Deve permitir que os lançamentos gerados pela integração sejam 
estornados. Este estorno irá excluir os lançamentos contábeis gerados pela 
integração. 

 

6.2.26 
Permitir emissão de uma relação com detalhes sobre as integrações 
realizadas. 

 

6.2.27
  

Possuir rotina que permita ao usuário do sistema efetuar lançamentos 
contábeis livres. 

 

6.2.28 
Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua 
execução. 

 

6.2.29
  

Possuir configuração para inserção automática dos movimentos de controles 
nos contratos de compras e serviços, efetuando os lançamentos contábeis 
no compensado a cada movimentação dos mesmos. 

 

6.2.30
  

Permitir restringir o acesso aos órgãos, às unidades orçamentárias e 
unidades gestoras para determinados usuários. 

 

6.2.31
  

Possibilitar informar Documento Fiscal na liquidação, ordem de pagamento, 
resto a pagar, despesas extras, prestação de contas, cancelamento de 
restos, anulação de despesas extras e liquidação de empenho anterior. 

 

6.2.32 

Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo 
possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e que 
posteriormente possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercício 
seguinte. 

 

6.2.33 Permitir o cadastro e controle dos cauções recebidos pelo ente.  

6.2.34 

Permitir o cadastramento e controle de contratos de compras e serviços e 
seus aditivos, devendo ser criadas e vinculadas, automaticamente, as contas 
contábeis necessárias para o registro de sua execução. 

 

6.2.35
  

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, 
mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, 
atualizando e mantendo a consistência dos dados entre os exercícios. 

 

6.2.36
  

Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do 
exercício para o exercício seguinte. 

 

6.2.37
  

Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício 
para o exercício seguinte. 

 

6.2.38
  

Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos do duodécimo, com 
dia do recebimento. 

 

6.2.39 
Emitir todos os anexos do Balanço, por unidade gestora e consolidado, de 
forma automática, exigidos pela Lei 4320/64. 

 

6.2.40 
Emitir relatórios, tais como: 
- Pagamentos Efetuados;  
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- Razão da Receita; 
- Pagamentos em Ordem Cronológica;  
- Livro Diário; 
- Extrato do Credor; 
- Demonstrativo Mensal dos Restos à Pagar; 
- Relação de Restos à Pagar; 
- Relação de Cheques Compensados e Não Compensados. 

6.2.41
  

Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender 
ao artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

 

6.2.42
  

Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento 
contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos; 

 

6.2.43
  

Permitir a contabilização automática utilizando o conceito de eventos 
associados a roteiros contábeis e partidas dobradas; 

 

6.2.44
  

Possuir controle de convênios de acordo as informações solicitadas na 
resolução 247/2012 do TCE-ES; 

 

6.2.45
  

Permitir a emissão do balancete de verificação, detalhado até ao nível de 
conta contábil de lançamento, informando o saldo anterior, o total a débito, a 
crédito e o saldo atual, devendo constar, ainda, nos balancetes das 
instituições sujeitas às normas estabelecidas pela Lei nº. 4.320/64, as contas 
do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial e do sistema de 
compensação. 

 

6.2.46 
Possuir controle da Movimentação da Dívida Fundada de acordo com as 
informações solicitadas na resolução 247/2012 do TCE-ES; 

 

6.2.47
  

Permitir a geração de arquivos com informações em atendimento a IN 
MPS/SRP 12/2006, conforme layout definido no Manual Normativo de 
Arquivos Digitais (MANAD).  

 

6.2.48
  

Permitir que toda a contabilização seja feita por unidade gestora; 
 

6.2.49
  

Permitir que os lançamentos contábeis sejam controlados por Unidade 
Gestora, sendo que a Unidade Gestora consolidadora terá acesso total; 

 

6.2.50 Permitir o controle dos aditivos dos contratos;  

6.2.51
  

Permitir a baixa/quitação ou anulação dos contratos; 
 

6.2.52
  

Permitir na inclusão dos contratos o registro automático no grupo de controle 
da Contabilidade de acordo com as contas do PCASP, realizando os 
movimentos contábeis necessários também para o acompanhamento e 
registro das baixas e execução; 

 

6.2.53 

Permitir informar Documento Fiscal na liquidação, ordem de pagamento, 
resto a pagar, despesas extras, prestação de contas, cancelamento de 
restos, anulação de despesas extras e liquidação de empenho anterior. 

 

6.2.54 
Permitir imprimir nota de empenho, liquidação, pagamento diretamente para 
a impressora ao cadastrar documento. 

 

6.2.55 
Permitir fazer cópia de um empenho, trazendo para o novo empenho dados 
exatamente iguais ao empenho selecionado, exceto: data de liquidação, 
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itens e valor, bloqueando a cópia caso a despesa do referido empenho não 
possua mais saldo. 

6.2.56 

Permitir a geração de arquivo com as informações que são exibidas no 
relatório Declaração de IRRF/DIRF para importação no programa Dirf da 
Receita Federal. 

 

6.2.57 
Possuir controle de data nos empenhos vinculados a contratos, não 
permitindo cadastrar empenhos em data que o contrato esteja vencido. 

 

6.2.58 

Possuir o gerenciamento de múltiplas telas no próprio módulo, inclusive de 
módulos diferentes, sem a necessidade de sair de um módulo para acessar 
a tela de outro módulo, podendo alternar entre elas. 

 

6.2.59 
Permitir importar e/ou atualizar os dados dos credores pessoa jurídica do 
site da Receita Federal do Brasil. 

 

6.2.60 

Verificar o saldo do contrato para os lançamentos de liquidação, não 
permitindo efetuar a gravação do cadastro quando o saldo do contrato não 
for insuficiente para liquidar a despesa. 

 

6.2.61 
Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento, gerando 
automaticamente os empenhos orçamentários e extra-orçamentários. 

 

6.2.62 
Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais 
estouros de saldos, ou lançamentos indevidos. 

 

6.2.63 Possuir controle cronológico de cadastros da execução da despesa.  

6.2.64 Possuir consulta dos lançamentos contábeis dos cadastros efetuados.  

6.2.65 

Possuir rotina de integração com a sistema da Folha de Pagamento para 
gerar os empenhos, liquidações, ordens de pagamento e despesas extra 
orçamentárias de retenções. 

 

6.2.66 

Possuir funcionalidade que permita a visualização dos cadastros a serem 
efetuados através de integração com sistema da Folha de Pagamento, além 
de permitir ajustar as inconsistências, inserir e excluir cadastros e 
informações a serem geradas. 

 

6.2.67 
Permitir a emissão de relatório de integração com sistema de Folha de 
Pagamento, sendo possível filtrar as informações por período ou integração. 

 

6.2.68 
Permitir efetuar provisionamento de férias, 13º Salário, adiantamento, e 
baixa de provisão via integração com sistema de Folha de Pagamento. 

 

6.2.68 
Informações automatizadas que o sistema deve gerar de forma 
integrada. 

 

6.2.68
.1 

Possuir rotina para atender a Resolução 247/2012 do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo - CIDADES WEB, com as devidas consistências e 
geração dos arquivos no padrão XML, por Unidade Gestora. 

 

6.2.68
.2  

Gerar arquivo para a Receita Federal referente à Declaração do Imposto 
Retido na Fonte - DIRF; 

 

6.2.68
.3 

Gerar arquivo para a Receita Federal referente ao Manual Normativo de 
Arquivos Digitais - MANAD; 

 

6.2.69 Lei Orçamentária Anual (LOA)  
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6.2.69
.01 

Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da 
ação que pertence a cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua 
codificação diferente. 

 

6.2.69
.02 

Permitir cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação 
do localizador de gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores 

 

6.2.69
.03 

Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: 
Despesa, Órgão, Unidade e Programa. 

 

6.2.69
.04 

Permitir cadastrar os cronogramas mensais de desembolso. 
 

6.2.69
.05 

Possuir relatórios gerenciais de despesa e transferências financeiras. 
 

6.2.69
.06 

Possuir cadastro de Função e Subfunção. 
 

6.2.69
.07 

Possuir cadastro de Programas. 
 

6.2.69
.08 

Possuir cadastro de Ações. 
 

6.2.69
.09 

Possuir cadastro de Pessoas. 
 

6.2.69
.10 

Possuir cadastro de Responsáveis. 
 

6.2.69
.11 

Permitir ao usuário copiar dados de uma LOA anterior para a atual (fontes de 
recurso, receitas, despesas, transferências e/ou cronograma de 
desembolso). 

 

6.2.69
.12 

Permitir a reordenação das despesas conforme a classificação e ordem 
desejada desde que a LOA não esteja encerrada. 

 

6.2.69
.13 

Permitir a exclusão dos dados de receitas, despesas e transferências da 
LOA da entidade desejada. 

 

6.2.69
.14 

Emitir relatório agrupando as receitas e despesas com suas respectivas 
fontes de recursos. 

 

6.2.69
.15 

Emitir relatório com todas as despesas discriminadas em seu nível analítico 
com os valores fixados no orçamento. 

 

6.2.69
.16 

Emitir relatório com as despesas classificadas por órgão, conforme vínculo e 
recurso. 

 

6.2.69
.17 

Emitir relatório com as despesas classificadas segundo seu órgao, unidade e 
categoria econômica (despesas correntes e despesas de capital). 

 

6.2.69
.18 

Emitir relatório com as despesas fixadas e seu percentual de participação 
total na previsão total de despesas. 

 

6.2.69
.19 

Emitir relatório com uma lista de todas as transferências financeiras 
demonstrando a entidade de origem e destino da verba. 

 

6.2.70 
Funcionalidade de controle em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

 

6.2.70
.1 

Anexo I - Balanço Orçamentário; 
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6.2.70
.2 

Anexo VII – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 
 

6.2.70
.3 

Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária; 

 

6.2.70
.4 

Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;  
 

6.2.70
.5 

Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL; 
 

6.2.70
.6 

Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito;  
 

6.2.70
.7 

Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a 
Pagar;  

 

6.2. 
70.8 

Anexo VI – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal; 
 

6.2.71 Funcionalidade de controle e apoio a Tesouraria  

6.2.71
.1  

Possuir controle de talonário de cheques. 
 

6.2.71
.2  

Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação 
bancária. 

 

6.2.71
.3  

Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas 
bancárias dentro de um período determinado. 

 

6.2.71
.4  

Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as 
necessidades do estabelecimento bancário. 

 

6.2.71
.5  

Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a 
contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela 
tesouraria. 

 

6.2.71
.6  

Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em uma 
única ordem bancária eletrônica. 

 

6.2.71
.7  

Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. 
 

6.2.71
.8  

Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária 
da Tesouraria. 

 

6.2.71
.9 

Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou 
automática. 

 

6.2.71
.10 

Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de 
bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e 
demonstrativos financeiros de caixa. 

 

6.2.71
.11 

Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária 
e respectivos saldos. 

 

6.2.71
.12 

Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não 
permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo 
registro. 

 

6.2.71 Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos  
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.13 fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser 
configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 

6.3 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE 
RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 

 

6.3.1  Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de 
pessoal ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica;  

 

6.3.2  Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um 
mesmo servidor (temporários e efetivos);  

 

6.3.3  Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso 
restrito por lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação 
de acesso, para descentralização das atividades;  

 

6.3.4  Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das 
verbas e valores de todos os pagamentos e descontos;  

 

6.3.5  Possuir o gerenciamento de múltiplas telas no próprio módulo, inclusive de 
módulos diferentes, sem a necessidade de sair de um módulo para acessar 
a tela de outro módulo, podendo alternar entre elas. 

 

6.3.6  Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar 
novos campos para o funcionário, conforme a sua necessidade. 

 

6.3.7  Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição;  

6.3.8  Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando 
automaticamente a baixa na época e condições devidas;  

 

6.3.9  Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para 
pagamento por ocasião de férias, 13º e folha de pagamento, com suas 
respectivas fórmulas, conforme determinação judicial;  

 

6.3.10
  

Permitir o detalhamento dos servidores de Cedidos com campos para inserir 
os órgãos de origem ou de destino. 

 

6.3.11
  

Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e 
averbada, que o servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, 
para pagamento de quintos ou décimos de acordo com a legislação;  

 

6.3.12
  

Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de 
serviço e disponibilizar informações para cálculo e concessão 
aposentadoria; 

 

6.3.13
  

Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado 
e saldo); 

 

6.3.14
  

Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários 
dos servidores; 

 

6.3.15
  

Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes 
globais e parciais; 

 

6.3.16
  

Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos 
servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes. 

 

6.3.17
  

Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos 
dependentes, tais como salário família e auxílios creche e educação; 

 

6.3.18
  

Emitir relatório para fazer a conferência das informações da DIRF, 
mostrando todos os eventos recebidos dentro da competência selecionada; 
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6.3.19
  

Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos 
servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes. 

 

6.3.20
  

Emitir relatórios relacionados a parte salarial dos servidores do tipo  
alterações salariais, progressões salariais; 

 

6.3.21
  

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de 
horas extras, periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos 
diversos e ações judiciais; 

 

6.3.22
  

Permtir realizar a unificação de um ou mais registros que passam a assumir 
o lugar de outro dos dados das pessoas. 

 

6.3.23
  

Permitir conceder ajuda, suporte e fazer pesquisas referente a o aplicativo e 
suas funcionalidades. Existe sumário e índice para facilitar a pesquisa do 
usuário; 

 

6.3.24
  

Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de 
duplo vínculo, quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

 

6.3.25
  

Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento;  

6.3.26
  

Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual 
e Complemento Final Dezembro) 

 

6.3.27
  

Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas   

6.3.28
  

Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de 
trabalho e demissões; 

 

6.3.29
  

Emitir alguns relatórios do sistema, apartir da tela de cadastro da 
funcionalidade mediante tecla de atalho. 

 

6.3.30
  

Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando 
calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já incluindo os valores que o 
funcionário percebe em outras empresas, além de realizar o cadastro da 
empresa; 

 

6.3.31
  

Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da 
entidade. Estes quadros possibilitam agrupar os cargos que pertencem ao 
mesmo quadro de cargos conforme configurado no cadastro de cargos; 

 

6.3.32
  

Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, 
tratando adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, 
pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 

 

6.3.33
  

Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) 
para servidores com término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no 
mês, o qual deverá ser rescindido ou prorrogado; 

 

6.3.34
  

Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem 
o resultado do cálculo, mas deve permitir que um usuário possa abrir o 
cálculo mensal e liberar a movimentação. 

 

6.3.35
  

Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por 
período; 

 

6.3.36
  

Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma 
analítica e sintética.  
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6.3.37
  

Permitir a parametrização, geração das despesas com pessoal, e a emissão 
do demonstrativo da integração da Folha Mensal e Provisão de Férias, 13º 
Salário e Encargos. 

 

6.3.38
  

Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 
13º Salário, rescisões de contrato e férias; 

 

6.3.39
  

Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), Fundo de Previdência Municipal (GPRM), Previdência Social 
(GPS e MANAD), Caixa (GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP) e Ministério do 
Trabalho (CAGED). 

 

6.3.40
  

Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante 
de Rendimentos e pagamento PIS/PASEP; 

 

6.3.41
  

Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento 
e etiquetas com livre formatação desses documentos pelo usuário; 

 

6.3.42
  

Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário;  

6.3.43 Permitir a integração entre o sistema de folha da pagamento e a o sistema 
de contabilidade. 

 

6.3.44
  

Permitir controlar o número de vagas dos cargos pelos organogramas de 
nível 1, conforme necessidade da entidade; 

 

6.3.45
  

Permitir definir a quais planos previdenciários o funcionário cadastrado no 
cargo poderá ser vinculado; 

 

6.3.46
  

Permitir o controle de níveis salariais do cargo, como as variações de 
classes e referências, formando um plano de carreira do servidor com a 
finalidade de nivelar os salários de certos grupos funcionais. 

 

6.3.47
  

Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar 
novos campos para os Tipos de Afastamentos conforme a sua necessidade. 

 

6.3.48
  

Permitir a consulta, em uma mesma tela, sobre as situações ocorridas com o 
funcionário desde a sua adminssão. São consideradas situações: dias de 
licença devido ao atestado médico, quaisquer afastamentos lançados, faltas 
descontadas em folha e que não foram abonadas, férias, transferências e 
rescisões etc. 

 

6.3.49 Inserção de atos conforme sua efetividade;  

6.3.49
.1  

Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, 
Requisições e outros), com data de publicação, onde publicou entre outras 
informações; 

 

6.3.49
.2  

Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, 
independente das alterações cadastrais do funcionário, Afastamentos e 
Benefícios Fixos; 

 

6.3.49
.3  

Cadastro de Estagiário integrado com as informações exigidas para o 
eSocial, como: Instituição de Ensino, formação, Agente de Integração, 
Supervisor, Data inicio e final do contrato, Nível de graduação, Nº de 
contrato, Estagiário é ou não obrigatório, numero da apólice do seguro de 
vida e o objetivo da contratação. 

 

6.3.49 Permitir vincular no cadastro do Funcionário a pessoa que estará de  
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.4  substituindo, como data inicio e final da substituição. 

6.3.49
.5  

Gerar o arquivo da Consulta Qualificação Cadastral do eSocial direto da 
janela do cadastro de pessoa; 

 

6.3.50 Permitir inserir um campo novo no cadastro de pessoa para controle do 
cliente. 

 

6.3.50
.1  

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de 
monitoração Biológica por período, mantendo histórico atualizado; 

 

6.3.50
.2  

Permitir registrar os dados dos registros Ambientais, com a lotação do 
ambiente, selecionar o fator de risco conforme a tabela do eSocial, técnica 
de medição e com Medidas de Controle (EPI ou EPC); 

 

6.3.50
.3  

Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, 
pertinentes ao PPP, como alteração de cargos, mudança de agente nocivo, 
transferências, descrição dos cargos e atividades exercidas pelo 
funcionário;  

 

6.3.50
.4  

Emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);  

6.3.50
.5  

Permitir registrar o lançamento de exames toxicológicos;   

6.3.50
.6  

Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários;  

6.3.50
.7  

Permitir registrar as informações referente ao Acidente de Trabalho (CAT): 
a. Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador; 
b. Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do 
acidente, Horas trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT, indicativo de 
CAT); 
c. Local do acidente;  
d. Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho;  
e. Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho;  
f. Atestado médico; 
g. Nome do médico que emitiu o atestado. 

 

6.3.50
.8  

Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o 
certificado de aprovação (CA), informações relativas as medidas de proteção 
coletiva, Validade e Troca do EPI, com o controle de Entrega de EPI por 
funcionário. 

 

6.3.51 Ponto Eletrônico  

6.3.51
.1  

Permitir parametrizar horários semanais e por escala, podendo inserir a 
tolerância de falta e hora extra; 

 

6.3.51
.2  

Permitir parametrizar revezamento de turma para facilitar as substituições 
dos funcionários; 

 

6.3.51
.3  

Permitir integração das ocorrências com as movimentações da folha, como 
afastamento e férias, gerando automaticamente as ocorrências devidas; 

 

6.3.51
.4  

Permitir configurar diferentes motivos de faltas que o funcionário venha a 
faltar, inclusive se será abonada ou não; 

 

6.3.51 Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a  
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.5  exclusão da marcação original. O sistema dispõe de recurso para 
desconsiderar a marcação da apuração, sem excluí-la; 

6.3.51
.6  

Permitir executar rotinas de cálculo no sistema, afim de atribuir valor às 
ocorrências de ponto, tais como: horas normais, horas noturnas, horas extra, 
horas falta e outras; 

 

6.3.51
.7 

Possuir programação de Ausências individuais e coletiva, podendo inserir 
até mesmo antes de importar as marcações, com as seguintes informações: 
data da ausência, motivo, se vai ou não abonar. E a partir dessa informação 
gerar a ocorrência automaticamente. 

 

6.3.51
.8 

Possuir relatório com o percentual de absenteísmo.  Permitir ao cliente, 
configurar as ocorrências que formam o grau de absenteísmo dos 
funcionários em sua entidade. Além disso, pode escolher o modelo, a ordem  
e a seleção das informações. 

 

6.3.51
.9 

Gerar relatórios gerenciais para controle das horas apuradas, por servidor e 
por ocorrência. Permitindo agrupar os valores por ocorrência e suprimir as 
faltas não descontadas em folha. Além disso, pode escolher o modelo, a 
ordem  e a seleção das informações 

 

6.3.51
.10 

Emitir relatório com o espelho de ponto dos funcionário conforme o modelo 
especificado pela portaria 1,510/2009; 

 

6.3.51
.11 

Permitir realizar permutas de vários funcionários ao mesmo tempo, como 
uma forma de agilizar o processo. 

 

6.3.51
.12 

Possuir controle de compensação horas, permitindo o controle de: 
- Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou 
- Gozo de dias de férias que o funcionário vai tirar  
- Dias facultativos que o funcionário trabalhou 
- Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a ver 
- Folgas para compensar em férias 
- Compensação de folgas no período de gozo de férias 
- Abono pecuniário de férias do funcionário 
- Horas extras a ver do funcionário 
- Compensação de horas extras do funcionário 
- Pagamento de horas extras do funcionário 

 

6.3.51
.13 

Permitir parametrizar se o cliente deseja ou não gerar marcação automática 
de horas extras me feriado devidamente cadastrado; 

 

6.3.51
.14 

Permitir configurar os motivos padrões para alterações das marcações, 
sendo nas situações: incluídas, desconsideradas ou intervalo de batidas; 

 

6.3.51
.15 

Permitir a configuração de vários tipos de horários: Fixo, Móvel e Livre. Bem 
como classificações: Normal, Compensado e Folga; 

 

6.3.51
.16 

Permitir controlar os saldos de horas dos servidores, sejam elas, pagas ou 
não; 

 

6.3.54 Registro de Concurso Público  

6.3.54
.1  

Permitir o cadastro de Concurso Público por Tipo: Processo Seletivo e/ou 
Concurso Público 

 

6.3.54 Permitir o controle e cadastramento de Tipos de Prova, Classificações do  
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.2  Processo do Concurso e Requisitos de Seleção (Descrição de Cargo, Perfil 
Profissional e Atribuições); 

6.3.54
.3  

Permitir importar os dados referente a empresa organizadora do Concurso ;  

6.3.54
.4 

Permitir separar os candidatos por região, área, avaliações, candidatos, 
perfil do cargo concorrido a vaga; 

 

6.3.54
.5 

Permitir consulta e impressão dos classificados de acordo com sua ordem 
de classificação; 

 

6.3.54
.6 

Possibilitar a indicação automática do sistema pela aprovação/reprovação e 
a classificação dos candidatos. 

 

6.3.55 Portal do Servidor  

6.3.55
.1 

Permitir o acesso ao Portal do Servidor com logon/senha, utilizando como 
padrão de logon o CPF; 

 

6.3.55
.2 

Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem 
solicitações de treinamentos; 

 

6.3.55
.3 

Permitir que os usuários façam solicitações de alterações cadastrais 
pessoais, com um campo para anexar a comprovação de alteração; 

 

6.3.55
.4 

Permitir incluir logotipo e marca d’agua da empresa (órgão) no contra 
cheque; 

 

6.3.55
.5 

Permitir que os usuários realizem solicitações de licença maternidade, 
podendo anexar a cópia do atestado a fim de agilizar a digitação do setor de 
RH; 

 

6.3.55
.6 

Permitir consulta e emissão do Contracheque, Consulta e emissão do 
Informe de Rendimentos no layout da RFB, mediante identificação do login e 
senha, por servidor 

 

6.3.55
.7 

Permitir ao usuário consultar as marcações de ponto, selecionando o ano e 
período de apuração. 

 

6.3.55
.8 

Permitir que os usuários façam solicitações de justificativas de marcação de 
ponto, como inclusão, alteração ou exclusão de ponto; 

 

6.3.55
.9 

Permitir ao usuário do RH conferir as informações enviadas através do 
Portal do Servidor, e validar ou rejeitar as mesmas com documentos 
anexados quando necessário; 

 

6.3.55
.10 

Permitir que o usuário visualize todo o seu histórico financeiro, como, por 
exemplo, proventos, reajustes, descontos; 

 

6.3.55
.11 

Permitir realizar pequisa avançada por criterios e por campos da 
solicitações; 

 

6.3.56 eSocial Comunicação Eletrônica   

6.3.56
.1 

     Permitir que o usuário visualize todos os erros, validando conforme o layout 
do eSocial 

 

6.3.56
.2 

     Consistir as informações do layout do eSocial com o sistema de gestão de 
pessoal, para realizar a correta geração e envio dos eventos ao eSocial; 

 

6.3.56
.3 

 Emitir um planejamento de quantidade de horas para resolver todas as 
críticas validadas pelo sistema  

 

6.3.56     Alertar quanto a procedimentos que não foram configurados, mas que  



 

CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

.4 precisam ser ajustados antes da vigência; 

6.3.56
.5 

 Permitir realizar o envio dos eventos do eSocial ao Portal do eSocial na 
internet utilizando certificação digital; 

 

6.3.56
.6 

       Receber e interpretar e armazenar os protocolos de retorno da validação de 
estrutura do XML; 

 

6.3.56
.7 

       Notificar responsável via e-mail em caso de erro ou inconsistência   

6.3.56
.8 

       Emitir relatório de críticas de validação apontado pelo portal do eSocial  

6.3.57 eSocial Adequação   

6.3.57
.1  

Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração 
do arquivo, realizar a geração arquivo de informações para envio ao Portal 
Nacional do eSocial referente a Qualificação Cadastral e receber arquivo de 
retorno do eSocial e emitir relatório com as críticas apurada. 

 

6.3.57
.2 

Permitir o agrupamento de empresas com o mesmo CNPJ para envio ao 
eSocial. 

 

6.3.57
.3 

Permitir que configure as categorias da tabela 01 do eSocial conforme os 
vínculos cadastrados no sistema; 

 

6.3.57
.4 

Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo eSocial com todas as 
informações exigidas pelo eSocial Nacional  

 

6.3.57
.5 

Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as 
rubricas do eSocial. 

 

6.3.57
.6 

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador, 
Cargos, Escalas, Horários, e listar as inconsistências encontradas.  

 

6.3.57
.7 

Permitir a parametrização das rubricas do eSocial com a bases legais (IRRF, 
INSS, FGTS); 

 

6.4 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTÃO DE COMPRAS E ESTOQUE. 

 

6.4.1 Possibilitar o gerenciamento das permissões de acesso às funcionalidades 
do sistema, para usuários e/ou grupos de usuários; 

 

6.4.2 Manter o histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no 
sistema; 

 

6.4.3 Possuir opção de ajuda aos usuários, para auxilio nas funcionalidades do 
sistema; 

 

6.4.4 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos 
diversos almoxarifados;  

 

6.4.5 Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e 
controle do consumo;  

 

6.4.6 Permitir a geração de pedidos de compras para o setor de licitações;   

6.4.7 Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo 
próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem 
como a sua disposição física dentro do documento;  

 

6.4.8 Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vínculo 
com o respectivo Pedido de Compra, gerando assim a baixa da necessidade 
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de compra que estava pendente  

6.4.9 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo 
atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não 
atendido das requisições;  

 

6.4.10 Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado 
pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, 
bem como a sua disposição física dentro do documento;  

 

6.4.11 Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais de 
forma individual e por Almoxarifado;  

 

6.4.12 Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais;   

6.4.13 Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas 
relativas à movimentação do estoque para cada material, de forma analítica;  

 

6.4.14 Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando 
movimentações durante a sua realização;  

 

6.4.15 Possibilitar a entrada de materiais recebidos em doação;   

6.4.16 Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata;   

6.4.17 Permitir que a requisição de materiais possa ser emitida com entrega 
imediata, gerando os respectivos documentos; 

 

6.4.18 Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis;   

6.4.19 Possibilitar o registro da data de fabricação, quando se tratar de material 
perecível; 

 

6.4.20 Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data 
selecionada;  

 

6.4.21 Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de 
centros de custos, locais físicos e de classificação de materiais;  

 

6.4.22 Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados 
específicos;  

 

6.4.23 Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja 
parametrizado pelo próprio usuário, possibilitando-lhe selecionar os dados a 
serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.  

 

6.4.24 Elaborar relatórios de Consumo Médio e de Curva ABC   

6.4.25 Permitir a geração dos arquivos da PCA, referentes às movimentações do 
Almoxarifado, sendo emitidos nos formatos exigidos pelo TCE-ES (XLS, 
PDF, XML, etc.)  

 

6.4.26 Permitir a visualização dos relatórios em tela antes da impressão;  

6.4.27 Permitir lançar a baixa de materiais vencidos ou sem condições de uso.  

6.4.28 Não permitir a alteração da classificação de materiais de consumo ou bens 
permanentes, desde que o mesmo possua já possua movimentação 
registrada no sistema 

 

6.4.29 Emitir aviso em tela no momento do cadastramento de um novo item, caso 
esta descrição e unidade de medida já exista; 

 

6.4.30 Permitir que possa ser realizada a manutenção do valor de compra dos 
materiais, conforme a necessidade; 

 

6.4.31 Possuir rotina que permita a manutenção dos lotes de materiais perecíveis,  
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conforme a necessidade; 

6.4.32 Possibilitar o gerenciamento de múltiplas telas no próprio módulo, inclusive 
de módulos diferentes, sem a necessidade de sair de um módulo para 
acessar a tela de outro módulo. 

 

6.5 REQUISITOS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

6.5.1 Possibilitar o gerenciamento das permissões de acesso às funcionalidades 
do sistema, para usuários e/ou grupos de usuários; 

 

6.5.2 Manter o histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no 
sistema; 

 

6.5.3 Possuir opção de ajuda aos usuários, para auxilio nas funcionalidades do 
sistema; 

 

6.5.4 Permitir vincular um determinado usuário a uma ou mais Unidades Gestoras, 
bloqueando seu acesso às demais;  

 

6.5.5 Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, 
objeto, requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do 
processo;  

 

6.5.6 Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e 
julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, 
anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços;  

 

6.5.7 Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, 
servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou 
exoneração e expiração;  

 

6.5.8 Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou 
material;  

 

6.5.09 Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU;   

6.5.10 Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto;   

6.5.11 Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta 
comercial sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas 
dependências e, posteriormente, enviada em meio eletrônico para entrada 
automática no sistema, sem necessidade de redigitação;  

 

6.5.12 Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as 
autorizações de empenho e a respectiva reserva de saldo;  

 

6.5.13 Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de 
chamamento até o fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, 
controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação 
por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de 
inabilitação;  

 

6.5.14 Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio 
usuário a formatação da etiqueta e do documento a ser enviado, 
possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento dentro dos 
respectivos documentos e etiquetas;  

 

6.5.15 Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e 
Ordens de Serviço;  

 

6.5.16 Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento,  
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ordens de execução de serviços, autorização de empenho, extrato 
contratual, cartas contrato, deliberações e pareceres possam ser formatados 
pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes bem como sua 
disposição dentro do documento;  

6.5.17 Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de 
processos similares;  

 

6.5.18 Integrar-se ao módulo contábil, possibilitando que a partir do sistema de 
licitação seja possível efetuar a anulação parcial ou total do empenho no 
sistema da contabilidade; 

 

6.5.19 Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem 
ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de 
informações.  

 

6.5.20 Permitir o registro de todas as fases da Sessão Pública do Pregão 
(Credenciamento, Proposta, Lances do Pregão, Negociação, Habilitação, 
Adjudicação, Homologação, Ata, etc.); 

 

6.5.21 Permitir a visualização e navegação de todos os instrumentos contratuais 
relacionados ao processo licitatório ou dispensável em ordem cronológica.  

 

6.5.22 Permitir a consulta e navegação de todos os instrumentos contratuais 
relacionados ao processo licitatório ou dispensável a partir de uma central de 
instrumentos contratuais, ofertando o direcionamento de todas as ações 
relacionadas ao processo de negócio para cada instrumento contratual.  

 

6.5.23 Permitir a cópia de requisições de contratação, possibilitando o 
aproveitamento de requisições já existentes para realizar o registro de novas 
requisições idênticas dentro do mesmo exercício ou em exercício posterior.   

 

6.5.24 Identificar a ocorrência de empate ficto nos processos, e permitir o registro 
do desempate  

 

6.5.25 Exibir uma consulta (agenda) na entrada do sistema, com os processos e 
contratos que estão para vencer  

 

6.5.26 Possibilitar o rateio de itens entre os órgãos para os processos de registro 
de preços  

 

6.5.27 Possibilitar a transferência do saldo dos itens entre os órgãos participantes 
do processo de registro de preços  

 

6.5.28 Atender a contratação de saldos remanescentes em decorrência de rescisão 
contratual, conforme determina o inciso XI do Art. 24 da Lei 8666/93.  

 

6.5.29 Possibilitar o bloqueio da emissão de Autorização de compra / Ordem de 
Execução de Serviços, caso o devido empenho não tenha sido emitido  

 

6.5.30 Emitir aviso em tela no momento do cadastramento de um novo item, caso a 
descrição e unidade de medida já exista; 

 

6.5.31 Possuir recurso para permitir, ou não, a gravação de Instrumentos 
Contratuais sem publicação; 

 

6.5.32 Possuir recurso para permitir, ou não, a gravação de Instrumentos 
Contratuais fora da vigência; 

 

6.5.33 Possuir recurso para permitir, ou não, a gravação de Autorização de Compra 
ou Ordem de Execução de Serviços somente após a emissão do devido 
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empenho; 

6.5.34 Possuir recurso para validar, ou não, a gravação de Instrumentos 
Contratuais fora da vigência; 

 

6.5.35 Possuir integração com o Portal da Transparência para que não seja 
necessária a ação do usuário para a devida publicação das informações; 

 

6.5.36 Possuir recurso para permitir, ou não, o prosseguimento das fases do 
processo sem que sejam anexados os devidos documentos das fases 
anteriores (Publicação sem Edital anexado, Homologação sem Atas 
anexada, Contratos, etc.); 

 

6.5.45 Registrar as paralisações de Contrato, alterando a data de vigência de 
acordo com o prazo das paralizações; 

 

6.5.46 Registrar as medições da execução do contrato, informando o percentual de 
conclusão de cada medição; 

 

6.5.47 Permitir o gerenciamento e controle da Ata de Registro de Preços, 
controlando o quantitativo de cada órgão participante; 

 

6.5.48 Permitir a elaboração e emissão da requisição para execução da ata de 
registro de preços, juntamente com a sua respectiva reserva; 

 

6.5.49 Possibilitar a consulta dos dados do fornecedor (pessoa jurídica) no banco 
de dados da Receita Federal, permitindo efetuar a inclusão ou atualização 
dos dados do fornecedor. 

 

6.5.50 Os softwares deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, 
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. 
Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios 
distintos. 

 

6.5.51 Possibilitar gerar entrada do material no almoxarifado à partir da liquidação, 
permitindo a visualização da geração da movimentação no estoque (gerada 
ou não) na própria janela de liquidações. 

 

6.5.52 Permitir gerar bens no sistema patrimonial à partir das liquidações de 
compra. 

 

6.6. REQUISITOS DO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO  

6.6.1 Possibilitar o gerenciamento das permissões de acesso às funcionalidades 
do sistema, para usuários e/ou grupos de usuários; 

 

6.6.3 Manter o histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no 
sistema; 

 

6.6.4 Possuir opção de ajuda aos usuários, para auxilio nas funcionalidades do 
sistema; 

 

6.6.6 Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros 
órgãos da administração pública;  

 

6.6.7 Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;   

6.6.8 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou 
coletivo dos bens;  

 

6.6.9 Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado 
pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos 
bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do 
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documento;  

6.6.10 Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a 
movimentação ou destinação de bens durante a sua realização;  

 

6.6.11 Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário;   

6.6.12 Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, 
mas pertencentes a outro setor, durante o inventário;  

 

6.6.13 Possuir no inventário patrimonial mecanismo preparado para coleta de 
dados, mais conhecido como Coletor de Dados, tornando dessa maneira o 
processo sem intervenção manual, podendo exportar e importar as 
informações do Inventário.  

 

6.6.14 Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso, 
efetivando sua baixa;  

 

6.6.15 Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;   

6.6.16 Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos 
bens;  

 

6.6.17 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para 
leitura ótica;  

 

6.6.18 Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo 
próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem 
como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta;  

 

6.6.19 Possibilitar o registro das Avaliações Patrimoniais de modo geral   

6.6.20 Emitir relatórios destinados à prestação de contas;   

6.6.21 Emitir nota de transferência de bens;   

6.6.22 Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo 
próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem 
como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do 
documento;  

 

6.6.24 Manter registro histórico de toda a movimentação dos itens patrimoniais;   

6.6.25 Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado 
tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação;  

 

6.6.27 Permitir transferência individual, parcial ou global de itens;   

6.6.30 Emitir Demonstrativo Patrimonial focado em Contas Contábeis   

6.6.31 Possibilitar, através de consulta, detalhar a movimentação contábil originada 
pelos bens patrimoniais e em comodatos  

 

6.6.32 Permitir que no momento da Avaliação Patrimonial possa ser realizada a 
manutenção não só de valores, mas também de Situação, Estado de 
Conservação e qual a Comissão que atestou as novas 
caracterizações/valores do bem;  

 

6.6.33 Ao realizar a Avaliação Patrimonial de um bem que está no decorrer de sua 
vida útil com cálculos de depreciação em andamento, calcular 
automaticamente da Depreciação Parcial;  

 

6.6.37 Permitir que os custos subsequentes existentes para o bem possam ser 
registrados como valor adicional (quando se encaixarem como tal) e 
inclusive incluir estes novos valores para base de cálculo de depreciação  
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6.6.38 Disponibilizar uma projeção de Depreciação dos itens patrimoniais até uma 
determinada data, com possibilidade de visualização por unidade gestora, 
conta contábil, classificação ou item patrimonial, que possa ser impressa   

 

6.6.39 Sugerir a vida útil e valor residual dos bens com base na tabela STN    

6.6.41 Permitir a geração dos arquivos da PCA, referentes às movimentações do 
Patrimônio, sendo emitidos nos formatos exigidos pelo TCE-ES (XLS, PDF, 
XML, etc.)  

 

6.6.42 Permitir que a codificação de placa patrimonial possa ser parametrizada com 
uma única sequência ou mais sequencias (por unidade gestora), conforme a 
necessidade; 

 

6.6.43 Permitir o cadastramento de bens patrimoniais idênticos de forma sequencial 
informando a quantidade e a placa inicial; 

 

6.6.44 Permitir o cadastramento de bens patrimoniais, identificando se os mesmos 
são bens móveis, imóveis ou intangíveis, registrando as informações 
pertinentes a cada um; 

 

6.6.46 Possuir rotina para relacionamento entre a Vida Útil e valor residual com a 
Classificação do bem patrimonial, de forma a não gerar divergências nas 
informações de bens de mesma classe; 

 

6.6.47 Permitir o registro de valor complementar para um determinado bem, 
informando os dados do devido empenho e gerando os devidos reflexos 
contábeis no sistema contábil 

 

6.6.48 Integrar-se com o módulo de arrecadação de forma a possibilitar a consulta 
das informações dos bens imóveis, gerando seu Espelho Cadastral; 

 

6.6.49 Permitir que na realização da baixa de itens patrimoniais por alienação 
(venda), possa ser possível informar o valor pelo qual o bem foi alienado e 
visualizar o ganho ou perda em relação ao valor atual do mesmo; 

 

6.6.50 Permitir que seja realizada a projeção da depreciação dos itens patrimoniais 
até um determinado mês, para que seja possível ter uma visão futura sobre 
o valor total do patrimônio. 

 

6.6.51 Os softwares deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, 
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. 
Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios 
distintos. 

 

6.7 
ITENS OBRIGATÓRIOS AO SISTEMA DE PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA EM ‘TEMPO REAL’ NA WEB: 

 

6.7.1  
Permitir ativar zoom para facilitar acesso a deficientes visuais ou com 
alguma dificuldade visual. 

 

6.7.2 
Possuir uma ferramenta de busca afim de listar as consultas que tiverem em 
sua descrição do título, palavras coincidentes com a o termo digitado para 
pesquisar. 

 

6.7.3 
Possuir uma ferramenta que oriente os cidadãos quanto à navegação do 
sistema, bem como facilitar a busca pela informação desejada. 

 

6.7.4 
Possuir uma ferramenta que possibilita ao usuário leigo o entendimento de 
termos técnicos utilizados nas páginas do sistema. 
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6.7.5 
Permitir consulta Despesas, Veículos, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações, 
Compras, Contratos, Pessoal, Demonstrativos contábeis, Contas Públicas. 

 

6.7.6 

Possuir uma seção específica que permite a exibição das informações das 
despesas da entidade. As informações da execução da despesa podem ser 
analisadas com base nos seguintes relatórios: 
1 - Despesas por credor 
2 - Execução de programas 
3-  Gastos diretos por despesas 
4 - Gastos diretos por órgão 
5 - Transferências financeiras a terceiros 
6 - Empenhos a pagar por ordem cronológica 
7 - Despesas com diárias e passagens por credor 
8 - Execução de despesas 
9 - Gastos diretos de governo 
10 - Gastos diretos por favorecidos 
11 - Gastos diretos por projeto/atividade 
12 - Despesas empenhadas, liquidadas e/ou pagas 
13 - Despesas com diárias e passagens 
14 - Despesas com cartão corp. e suprimento de fundos 

 

6.7.7 
Possuir uma seção específica que permite a consulta da relação dos 
veículos da entidade, com informações como o setor qual pertence, ano, 
placa e tipo, isto é, um carro, ônibus, máquinas e outros. 

 

6.7.8 

Possuir uma seção específica para demonstração da composição dos bens 
que compõe o ativo imobilizado da entidade, além de possibilitar o 
acompanhamento das baixas dos bens (venda, desuso, extravio, 
obsolescência), com informações como a data de aquisição e o valor de 
aquisição. 

 

6.7.9 
Possuir uma seção específica que permite obter informações do controle 
físico e financeiro de entradas e saídas de materiais dos estoques da 
entidade. 

 

6.7.10 

Possuir uma seção específica que permite a exibição das licitações 
realizadas pela entidade, juntamente com as etapas do processo, as 
modalidades, empresas ganhadoras, perdedoras, mercadorias com suas 
respectivas quantidades e cotações de cada participante, além dos 
responsáveis legais das empresas e a relação dos fornecedores impedidos 
de licitar. Possibilitar também a publicação dos documentos legais tais como 
editais, avisos, retificações vinculados ao certame. 

 

6.7.11 
Possuir uma seção específica que permite a exibição todas as compras de 
pequena monta realizadas pela entidade através das compras diretas. 

 

6.712 

Possuir uma seção específica que permite a exibição dos itens contratuais 
dos seus fornecedores de bens e serviços contratados pela entidade. 
Permitir também a publicação do contrato, na sua íntegra, para a 
visualização completa do documento bem como aditivos e outros possíveis 
documentos adicionais. 
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6.7.13 

Possuir uma seção específica que apresenta a relação dos cargos e salários 
dos servidores da entidade, os valores calculados da folha de pagamento 
separando-os por entidade, secretaria, organograma, lotação e classificação, 
conforme seus respectivos planos de carreira. 

 

6.7.14 

Possibilitar o acompanhamento das informações funcionais dos servidores, 
verificando sua remuneração, trocas de cargos, transferências por cessão à 
outras entidades ou funções. Além disso, possibilitar o acompanhamento 
dos afastamentos e as rescisões dos servidores, quando elas acontecerem. 

 

6.7.15 

Para facilitar as consultas, as mesmas devem estar divididas conforme as 
categorias em que os servidores pertencem, isto é, efetivos, comissionados, 
agentes políticos, estagiários, contratados temporários, inativos e os 
autônomos. Todas as informações podem ser analisadas com base nas 
seguintes consultas: 
1 - Quadro de pessoal 
2 - Servidores inativos 
3-  Servidores contratados/temporários 
4 - Estagiários 
5 - Níveis Salariais 
6 - Agentes políticos 
7 - Servidores/empregados ativos 
8 - Servidores efetivos 
9 - Servidores comissionados 
10 - Total da folha de pagamento 
11 - Servidores cedidos/recebidos 
12- Autônomos 

 

6.7.16 

Possuir uma seção específica que possibilite a visualização dos 
demonstrativos contábeis da entidade, com as seguintes consultas: 
1- Convênios 
2- Transferências financeiras entre entidades governamentais 
3- Transferências voluntárias 
4- Receitas e despesas extra-orçamentárias 
5- Movimentação de contas correntes bancárias 

 

6.7.17 

Possuir uma seção específica para exibição dos dos Relatórios de Gestão 
Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos 
compostos de uma série de demonstrativos contábeis, publicados em bases 
mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais, conforme princípio 
constitucional da publicidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei 
n.º 9.755/98. 

 

6.7.18 

Possuir uma seção específica para a consulta de publicações diversas (e 
opcionais) por parte da entidade. A seção permitirá a customização dos links 
e do título dos mesmos para que esteja da forma mais adequada segundo 
interpretação da entidade. 

 

6.7.19 
Possuir uma seção específica de Acesso à informação que possibilita ao 
cidadão efetuar questionamentos através de um canal direto com a entidade. 
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Esta solicitação pode ser somente digital ou protocolizada em meio físico se 
for de interesse da entidade. 

6.7.20 

Possuir uma seção específica de Acesso à informação que possibilita 
consultar um relatório com estatística dos pedidos de informação já 
solicitados, os atendidos, prorrogados, deferidos e indeferidos. Além disso, 
informar o quantitativo de solicitações, bem como o detalhamento de 
pedidos solicitados por sexo, profissão, escolaridade e localização 
geográfica.  

 

6.7.21 
Permitir o cadastro de usuários com caráter de administrador os quais terão 
acesso à área administrativa do sistema para realizar toda a configuração do 
mesmo. 

 

6.7.22 

Permitir o envio de e-mail que notifique o administrador e/ou responsável 
pela transparência ativa da entidade sobre atualização e última geração de 
carga para o sistema. O e-mail também notifica se há atraso de atualização 
dos dados. 

 

6.7.23 
Possibilitar ao usuário realizar o relacionamento entre documentos e seus 
respectivos contratos ou processos licitatórios, para posterior exibição na 
consulta de contratos ou licitação. 

 

6.7.24 

Permitir o cadastro de IPs para upload das carga de dados, a fim de impedir 
que o envio de informações não sejam realizados fora dos IPs cadastrados. 
Permitir o cadastro dos dados da entidade, como endereço, contato, setores 
e responsáveis, além da possibilidade de inclusão de imagem do brasão do 
município. 

 

6.7.25 
Permitir o cadastro de links para que a eles sejam vinculados a relatórios 
conforme a necessidade da entidade. Estes relatórios devem 
disponibilizados às consultas de publicações opcionais. 

 

6.7.26 
Permitir o cadastro dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e a Lei n.º 9.755/98, conhecidos por pertencerem aos relatórios 
das Contas Públicas. 

 

6.7.27 
Permitir o cadastro de setor(es) responsável(eis) pelo acesso à informação 
para que as solicitações sejam efetuadas à elas, além de exibir os dados 
juntamente com as informações da entidade. 

 

6.7.28 
Permitir o cadastramento de motivos para a negação dos pedidos de acesso 
à informação.  

 

6.7.29 
Possibilitar o cadastro de perguntas frequentes as quais reúnem respostas 
às perguntas mais comuns que os internautas do sistema fazem acerca do 
mesmo. 

 

6.7.30 
Possibilitar o cadastro de termos e seus respectivos significados para que 
usuários leigos, ao navegarem pelas páginas do sistema, possam entendê-
los. 

 

6.7.31 
Permitir a parametrização para exibir ou não o cabeçalho e rodapé da 
entidade. 

 

6.7.32 
Permitir que seja aplicada uma máscara aos CPF's e CNPJ's, a fim de que 
sejam ocultados, conforme configuração da máscara, nos resultados das 
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consultas em que os mesmos aparecem. As máscaras podem ser 
configuradas por município e para cada alteração fica registrado o seu 
responsável. 

6.7.33 
Permitir que o usuário realize as configurações para quais consultas deseja 
exibir, de todos os sistemas estruturantes, para a(s) entidade(s) vinculada(s) 
a ele. 

 

6.7.34 
Permitir que as informações consultadas pelo cidadão possam ser 
exportadas em diferentes formatos como PDF, ODT, ODS e CSV, utilizando 
filtros disponibilizados para cada série de dados. 

 

6.7.35 
Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao internauta 
quanto à ausência de informação da consulta por ele realizada, pelo fato da 
entidade não ter fatos geradores para apresentar tais informações. 

 

6.7.36 
Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao internauta 
quando a consulta por ele realizada não apresentar nenhuma informações, 
com base nos filtros de busca estabelecidos. 

 

6.7.37 
Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao internauta 
referente à última atualização dos dados processados pelo sistema. 

 

6.7.38 

Permitir o cadastro de uma mensagem de justificativa a ser apresentada ao 
internauta, informando que a entidade não possui ou deixou de utilizar o 
sistema estruturante, ou outra justificativa que possibilite a atualização diária 
de cargas de dados do sistema. 

 

6.7.39 

Possuir uma seção específica que permite a parametrização das 
informações que serão exibidas, no momento das consultas, aos cidadãos 
quanto às receitas, despesas e demonstrativos contábeis da entidade. Nas 
parametrizações poderão ser configuradas as informações sobre: 
- Detalhamento das receitas arrecadadas, possibilitando o comparativo entre 
as receitas orçadas, lançadas e efetivamente arrecadadas; 
- Empenhos da entidade com foco na visualização detalhada por credor; 
- Gastos por órgão, programas de governo, por projeto/atividade e por 
elemento do gasto; 
- Valores pagos em diárias e passagens; 
- Estágio da execução orçamentária dos empenhos (empenhado, liquidado e 
pago); 
- Acompanhamento da execução orçamentária; 
- Convênios; 
- Transferências financeiras entre entidades governamentais; 
- Transferências voluntárias; 
- Receitas e despesas extra orçamentárias; 
- Movimentação de contas correntes bancárias; 

 

6.7.40 

Possuir uma seção específica que permite a parametrização das 
informações que serão exibidas, no momento das consultas, aos cidadãos 
quanto a relação dos veículos da entidade, com informações como o setor 
qual pertence, ano, placa e tipo. 

 

6.7.41 Possuir uma seção específica que permite a parametrização das  
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informações que serão exibidas, no momento das consultas, aos cidadãos 
quanto aos bens que compõe o ativo imobilizado da entidade, além de 
possibilitar o acompanhamento das baixas dos bens (venda, desuso, 
extravio, obsolescência), com informações como a data e o valor de 
aquisição, bem como a localização dos bens. 

6.7.42 

Possuir uma seção específica que permite a parametrização das 
informações que serão exibidas, no momento das consultas, aos cidadãos 
quanto ao controle físico e financeiro de entradas e saídas de materiais dos 
estoques da entidade. 

 

6.7.43 

Possuir uma seção específica que permite a parametrização das 
informações que serão exibidas, no momento das consultas, aos cidadãos 
quanto às licitações, contratos e compras diretas realizadas pela entidade. 
Nas parametrizações poderão ser configuradas as informações sobre: 
- Licitações juntamente com as etapas do processo, as modalidades, 
empresas ganhadoras e perdedoras, as mercadorias/serviços, além dos 
responsáveis legais das empresas participantes; 
- Fornecedores impedidos de licitar; 
- Contratos firmados pela entidade; 
- Compras diretas. 

 

6.7.44 

Possuir uma seção específica que permite a parametrização das 
informações que serão exibidas, no momento das consultas, aos cidadãos 
quanto à informações de pessoal da entidade. Nas parametrizações poderão 
serem configuradas as informações sobre: 
- Quadro de pessoal 
- Servidores inativos 
- Servidores contratados/temporários 
- Estagiários 
- Níveis Salariais 
- Agentes políticos 
- Servidores/empregados ativos 
- Servidores efetivos 
- Servidores comissionados 
- Total da folha de pagamento 
- Servidores cedidos/recebidos 
- Autônomos 

 

6.7.45 

As configurações permitem que os cargos e salários existentes dos 
servidores, exibe os valores calculados da folha de pagamento separando 
por entidade, secretaria, organograma, lotação, classificação dos servidores 
conforme seus respectivos planos de carreira. Parametrizar as informações 
funcionais dos servidores, verificando sua remuneração, trocas de cargos, 
transferências por cessão a outras entidades ou funções. 

 

6.7.46 Permitir personalizar os níveis de detalhamento das consultas.  

6.7.47 
Possibilitar a exibição ou não, para cada relatório previsto na LRF e 
Resumidos da Execução Orçamentária, os dados do município, da câmara 
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ou para ambos. Além disso, permitir a seleção do ano a partir do qual os 
dados poderão ser visualizados pelos cidadãos, bem como a opção de 
exportar os dados. 

6.7.48 
Possuir um mecanismo de segurança para a validação entre a aplicação e 
os sistemas estruturantes, a fim de garantir que que a carga de dados 
aconteça seguramente entre as partes através desta validação. 

 

6.7.49 
Possuir uma seção específica que ofereça links que possibilitem a entidade 
divulgar a sua página da transparência através de tais links disponíveis em 
outros sítios. 

 

6.7.50 
Possuir uma seção específica que seja possível consultar e atender aos 
questionamentos e solicitações de informação realizada pelo internauta. 

 

6.7.51 
Possuir uma seção específica que seja possível consultar as cargas de 
dados oriundos dos sistemas estruturantes para gerenciamento, controle e 
tratamento de eventuais inconsistências no processo de envio. 

 

6.7.52 

Possuir uma seção específica que seja possível consultar todas as consultas 
já efetuadas no sistema, com a possibilidade de filtrar por consultas 
específicas a fim de verificar todo o acesso do sistema e as consultas mais 
solicitadas. 

 

6.08 REQUISITOS DO SISTEMA DE PROTOCOLO WEB  

6.08.
1 

Possibilitar a execução do sistema em servidor web, descartando a 
necessidade de instalação e atualização da aplicação no cliente. 

 

6.08.
2 

Permitir a consulta de processos via internet. 
 

6.08.
3 

Permitir a consulta de processos via celular, através do browser. 
 

6.08.
4 

Permitir ao cidadão a consulta de requisitos de protocolização, via internet. 
 

6.08.
5 

Definir a estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas / 
setores, devendo ser composta por órgãos, unidades, departamentos. 

 

6.08.
6 

Possibilitar a definição de quais departamentos permitirá a entrada de 
processos. 

 

6.08.
7 

Permitir a definição de quais os organogramas que deverão visualizar os 
processos; 

 

6.08.
8 

Possibilitar a definição de grupos de solicitações de forma a categorizá-las. 
 

6.08.
9 

Manter registro das solicitações a serem protocoladas. 
 

6.08.
10 

Possibilitar a realização de controle dos documentos necessários no 
momento da protocolização de uma solicitação. 
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6.08.
11 

Possibilitar a definição de um roteiro a ser seguido pela solicitação que 
contenha a previsão de permanência em cada departamento. 

 

6.08.
12 

Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos. 
 

6.08.
13 

Permitir ao usuário configurar a numeração dos processos (solicitações 
protocoladas) por entidade, grupo ou solicitação. 

 

6.08.
14 

Permitir ao usuário configurar o reinício da numeração de processos 
anualmente. 

 

6.08.
15 

Permitir a anexação de documentos digitalizados a um processo. 
 

6.08.
16 

Possibilitar a emissão de comprovante de protocolização. 
 

6.08.
17 

Permitir a tramitação do processo fornecendo pareceres ao mesmo. 
 

6.08.
18 

Permitir que seja realizado consulta de andamento do processo em toda a 
sua vida útil. 

 

6.08.
19 

Permitir que visualize todas as movimentações do processe desde o 
andamento até os pareceres; 

 

6.08.
20 

Permitir o encerramento de processos. 
 

6.08.
21 

Permitir o arquivamento de processos. 
 

6.08.
22 

Possibilitar a emissão de relatórios cadastrais por pessoas e solicitações. 
 

6.08.
23 

Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais de acompanhamento de 
processos. 

 

6.08.
24 

Permitir que o cidadão solicite a protocolização de processos pela internet. 
 

6.08.
25 

Permitir o cadastro retroativo de processos, inserindo a data de abertura 
 

6.08.
26 

Permitir que o usuário crie informações adicionais para as solicitações de 
aberturas de processos, configurando a obrigatoriedade ou não do 
preenchimento destas informações pelo requerente ou pelo usuário que 
realiza a abertura do processo. 

 

6.08.
27 

Permitir o acesso ao sistema, via LDAP ou com login integrado a demais 
sistemas de e-mail. 

 

6.08. Permitir que ao efetuar um determinado trâmite no processo, seja indicado  
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28 na tela a próxima ação a ser realizada com este processo. 

6.08.
29 

Permitir ao usuário configurar, criar e manipular campos criando assim a 
possibilidade de inserir novos itens em um determinado cadastro assim 
como novas paginas de forma personalizada. 

 

6.08.
30 

Possibilitar o envio de e-mail ao requerente a cada tramitação efetuada no 
processo. 

 

6.08.
31 

Possibilitar o envio de e-mail ao usuário do sistema e aos responsáveis, 
após efetuar um andamento no organograma ao qual estes estão 
alocados. 

 

6.08.
32 

Permitir que vários processos sejam encerrados simultaneamente. 
 

6.08.
33 

Permitir o ajuntamento de processos por anexação ou apensação. 
 

6.08.
34 

Permitir a inserção de movimentações aos processos, como paradas ou 
cancelamentos e seus respectivos estornos. 

 

6.08.
35 

Permitir a exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não 
confirmados no organograma destino. 

 

6.08.
36 

Permitir a transferência de processos já arquivados, entre organogramas. 
 

6.08.
37 

Possibilitar o controle dos volumes dos processos, de forma que seja 
possível dar andamento aos volumes para organogramas diferentes do 
processos principal, bem como emitir o termo de abertura de volumes e 
termo de encerramento de volumes. 

 

6.08.
38 

Permitir a definição das regras para ajuntamentos por apensação, 
possibilitando ajuntar processos de organogramas, solicitações ou 
requerentes diferentes do processo principal. 

 

6.08.
39 

Permitir a definição das regras para ajuntamentos por anexação, 
possibilitando ajuntar processos de solicitações ou requerentes diferentes 
do processo principal. 

 

6.08.
40 

Permitir configurar um organograma padrão para arquivamento dos 
processos. No encerramento dos processos deve sugerir ao usuário 
realizar andamento para este organograma, caso o processo seja 
encerrado em organograma diferente, ou sugerir o arquivamento, caso seja 
encerrado no organograma padrão de arquivamento. 

 

6.08.
41 

Possibilitar o cadastro de uma súmula padrão para ser utilizada na abertura 
dos processos. Cada solicitação cadastrada, pode ter a sua sumula 
padrão. É possível realizar a busca pela opção súmula na Consulta Geral 
do Processo. 
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6.08.
42 

Possibilitar a emissão de relatório que permite visualizar todos os 
processos que foram recebidos e/ou enviados em um determinado período 
por organograma. 

 

6.08.
43 

Permitir realizar andamento automaticamente na abertura de processos: O 
Sistema, caso configurado, irá sugerir um andamento para o próximo 
organograma do roteiro cadastrado para uma determinada solicitação, não 
sendo obrigatória a realização do andamento. 

 

6.08.
44 

Possibilitar a montagem de etiquetas. 
 

6.08.
45 

Permitir, por meio de parametrização, limitar a quantidade de solicitações 
de aberturas externas por pessoa, que estejam com a situação não 
analisada. 

 

6.08.
46 

Possibilitar que seja informado além do requerente, quem é o beneficiário 
do processo. 

 

6.08.
47 

Possibilitar o envio de SMS ou email ao requerente a cada tramitação ou 
processo concluído e envio de email ao responsável ou usuário a cada 
andamento efetuado para o mesmo organograma. 

 

6.08.
48 

Permitir a realização de assinatura digital, garantindo a autenticidade dos 
documentos emitidos e anexados, bem como quem os emitiu. 

 

6.08.
49 

Possibilitar a visualização dos documentos necessários para a solicitação 
de abertura externa. 

 

6.08.
50 

Permitir o cadastramento de organogramas analíticos abaixo de outros 
analíticos.  

 

6.08.
51 

Permite definir a procedência (Externo ou Interno) do processo e também o 
grau de prioridade do atendimento (alta, normal ou baixa). 

 

6.08.
52 

Possibilitar a emissão de relatório que demonstre quais processos, de 
todos organogramas da entidade, determinado usuário enviou ou recebeu 
dentro de um período. 

 

6.08.
53 

Permitir a geração de gráfico que demonstre os processos encerrados em 
um determinado período. 

 

6.08.
54 

Permitir a geração de gráfico que exiba a quantidade de processos não 
analisados e/ou em análise e/ou encerrados e/ou arquivados. 

 

6.08.
55 

Permitir a geração de gráfico que demonstre o histórico das 
movimentações, por solicitações ou por usuários, efetuadas no processo. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA 

Pontuação Máxima: 480 pontos 

Pontuação Mínima: 336 pontos 
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Obs.: Este quadro deve ser entregue, preenchido, dentro do Envelope 02 – Proposta 

Técnica. 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Fundão/ES 

 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a proposta comercial relativa à Tomada de Preços 

001/2019, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na 

preparação da mesma. 

Declaramos que possuímos pleno conhecimento das condições estabelecidas no Edital de Tomada de 

Preços 001/2019, e garantimos que, caso nossa empresa seja vencedora da licitação, forneceremos os produtos e 

serviços conforme proposto e descrito no instrumento licitatório e seus anexos, pelas condições e valores 

estabelecidos na presente proposta comercial. 

 

 

ITEM 1 LOCAÇÃO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA 
VALOR 

Mensal Anual 

1.1 Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria   

1.2 Lei Orçamentária Anual   

1.3 Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB)   

1.4 Folha de Pagamento   

1.5 Recursos Humanos   

1.6 Controle de Ponto Eletrônico   

1.7 Portal de Serviços do Servidor Público (WEB)   

1.8 Ferramenta e-Social   

1.9 Compras, Licitações e Contratos   

1.10 Estoque   

1.11 Patrimônio   
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1.12 Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB)   

TOTAL   

   

ITEM 2 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA 
VALOR 

Parcela Única 

2.1 Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria  

2.2 Lei Orçamentária Anual  

2.3 Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB)  

2.4 Folha de Pagamento  

2.5 Recursos Humanos  

2.6 Controle de Ponto Eletrônico  

2.7 Portal de Serviços do Servidor Público (WEB)  

2.8 Ferramenta e-Social  

2.9 Compras, Licitações e Contratos  

2.10 Estoque  

2.11 Patrimônio  

2.12 Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB)  

TOTAL  

   

ITEM 3 MIGRAÇÃO / CONVERSÃO DE DADOS 
VALOR 

Parcela Única 

3.1 Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria  

3.2 Lei Orçamentária Anual  

3.3 Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB)  
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3.4 Folha de Pagamento  

3.5 Recursos Humanos  

3.6 Controle de Ponto Eletrônico  

3.7 Portal de Serviços do Servidor Público (WEB)  

3.8 Ferramenta e-Social  

3.9 Compras, Licitações e Contratos  

3.10 Estoque  

3.11 Patrimônio  

3.12 Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB)  

TOTAL  

 

 

Declaramos ainda que a proposta comercial apresentada é válida por 60 (sessenta) dias corridos. 

Sem mais, 

 

(local), ......... de ........................... de 2019. 

 

Assinatura e nome do responsável pela apresentação da proposta 

 

Obs.: Esta declaração deve ser entregue dentro do Envelope 03 – Proposta Comercial.
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ANEXO VII 

MODELO DE RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO QUADRO TÉCNICO DA 

EMPRESA 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Fundão/ES 

 

Prezados Senhores, 

Informamos que possuímos, em nosso quadro, os profissionais técnicos conforme 

abaixo indicado: 

Nº NOME FUNÇÃO TÍTULO PONTUAÇÃO 

1     

2     

3     

4     

5     

Declaramos que a informações prestadas acima são expressão da verdade, sob pena de 

desclassificação da presente licitação, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação 

vigente. 

Sem mais, 

 

....................., ......... de ....................... de 2019. 

 

 

Assinatura e nome do responsável pela apresentação da proposta 

 

 

Obs.: Esta declaração deve ser entregue dentro do Envelope 02 – Proposta Técnica. 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS GERAIS DO OBJETO 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Fundão/ES 

 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os devidos fins que a empresa ....................................., inscrita no 

CNPJ nº ..........................., neste ato representada pelo Sr. ............................................, inscrito 

no CPF nº .................................................., atende plenamente aos requisitos gerais do objeto, 

conforme explanado nos itens 4 a 5.5.12 do ANEXO II – Projeto Básico. 

Declara ainda que está plenamente ciente que os citados itens são obrigatórios, e a 

incapacidade em atendê-los significa desclassificação sumária do certame. 

Sem mais, 

 

......................., ......... de ........................... de 2019. 

 

 

Assinatura e nome do responsável pela apresentação da proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deve ser entregue dentro do Envelope 01 – Habilitação. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Fundão/ES 

 

 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os devidos fins que a empresa ................................................, inscrita no 

CNPJ nº ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................................., inscrito 

no CPF nº ..........................., QUE: 

1) Não utilizamos mão de obra infantil, conforme ditames da Lei Federal nº 9.854 de 27 de 

outubro de 1999. 

2) Conhecemos e concordamos integralmente com os termos do Edital de Tomada de 

Preços nº 001/2019. 

3) Que possuímos plena condição de atender ao objeto licitado, conforme requisitos 

obrigatórios descritos nos itens 4 a 5.6.12 do ANEXO II – Projeto Básico. 

Sem mais, 

 

(local), ......... de ..................................... de 2019. 

 

 

Assinatura do responsável 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deve ser entregue dentro do Envelope 01 – Habilitação. 
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ANEXO X 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 

1. DOS VALORES MÁXIMOS 

1.1. O valor máximo a ser pago, mensalmente, pela locação do sistema será de R$ 

4.982,51(Quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos). 

1.2. O valor máximo a ser pago, anualmente, pela locação do sistema será de R$ 59.790,12 

(cinqüenta e nove mil setecentos e noventa reais e doze centavos). 

1.3. Os serviços serão pagos em uma única parcela, cujo valor proposto não poderá ser superior 

a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

1.4. O valor global máximo pelo objeto não poderá ser superior a R$ 60.990,12 (sessenta mil 

novecentos e noventa reais e doze centavos). 

 

2. PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

2.1. Valores referentes aos Sistemas que compõem o objeto: 

 

ITEM 1 LOCAÇÃO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA 
VALOR 

Mensal Anual 

1.1 Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria 638,55 7.662,60 

1.2 Lei Orçamentária Anual 100,00 1.200,00 

1.3 Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB) 625,86 7.510,32 

1.4 Folha de Pagamento 538,55 6.462,60 

1.5 Recursos Humanos 446,95 5.363,40 

1.6 Controle de Ponto Eletrônico 538,55 6.462,60 

1.7 Portal de Serviços do Servidor Público (WEB) 355,50 4.266,00 

1.8 Ferramenta e-Social 363,10 4.357,20 

1.9 Compras, Licitações e Contratos 355,50 4.266,00 
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1.10 Estoque 355,50 4.266,00 

1.11 Patrimônio 355,50 4.266,00 

1.12 Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB) 308,95 3.707,40 

TOTAL 4.982,51 59.790,12 

   

ITEM 2 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA 
VALOR 

Parcela Única 

2.1 Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria 100,00 

2.2 Lei Orçamentária Anual 100,00 

2.3 Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB) 100,00 

2.4 Folha de Pagamento 100,00 

2.5 Recursos Humanos 100,00 

2.6 Controle de Ponto Eletrônico 100,00 

2.7 Portal de Serviços do Servidor Público (WEB) 100,00 

2.8 Ferramenta e-Social 100,00 

2.9 Compras, Licitações e Contratos 100,00 

2.10 Estoque 100,00 

2.11 Patrimônio 100,00 

2.12 Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB) 100,00 

TOTAL 1.200,00 

   

ITEM 3 MIGRAÇÃO / CONVERSÃO DE DADOS 
VALOR 

Parcela Única 

3.1 Contabilidade Pública, Financeiro e Tesouraria 100,00 
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3.2 Lei Orçamentária Anual 100,00 

3.3 Protocolo e Tramitação Eletrônica de Documentos (WEB) 100,00 

3.4 Folha de Pagamento 100,00 

3.5 Recursos Humanos 100,00 

3.6 Controle de Ponto Eletrônico 100,00 

3.7 Portal de Serviços do Servidor Público (WEB) 100,00 

3.8 Ferramenta e-Social 100,00 

3.9 Compras, Licitações e Contratos 100,00 

3.10 Estoque 100,00 

3.11 Patrimônio 100,00 

3.12 Portal de Transparência Pública e Acesso à Informação (WEB) 100,00 

TOTAL 1.200,00 
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ANEXO XI 

MODELO DE FORMULÁRIO DE CADASTRO DE FORNECEDOR 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

TELEFONE: (     ) FAX:  

E-MAIL:  

A Empresa acima identificada, através de seu representante abaixo qualificado, apresenta 

pedido de cadastro  na Câmara Municipal de Fundão/ES, com vistas a atender o que dispõe o § 

2º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93. 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

Nome por extenso:  

RG nº:  Data:  

 

     

 Assinatura 

 

Na oportunidade encaminhamos cópia dos documentos necessários à correta identificação da 

empresa e de seu representante legal. 

1) Contrato Social da empresa. 

2) RG e CPF do(s) proprietário(s). 

3) Cartão CNPJ. 

4) Certidão negativa do INSS. 

5) Certidão Negativa do FGTS. 

6) Certidão Negativa Conjunta Federal. 

7) Certidão Negativa de Tributos Estaduais. 

8) Certidão Negativa de Tributos Municipais. 

9) Balanço completo do último exercício, com termo de abertura e fechamento registrado 

na Junta Comercial. 

10) Certidão de concordata, falência e recuperação judicial e extrajudicial. 
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ANEXO XII 

ROTEIRO DE DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA 

 

1. OBJETIVO DA DEMONSTRAÇÃO 

1.1. É objetivo da demonstração do sistema, evidenciar e comprovar a capacidade da licitante 

em atender os requisitos gerais do objeto. 

2. DA AVALIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO 

2.1. A demonstração do sistema será avaliada pelos membros da CPL. 

2.2. Serão observados a capacidade do licitando em atender os requisitos gerais do objeto, 

descritos no termo de referencia. 

 

 

 

 

 

 


