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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 
Forma de Fornecimento/Regime de Execução: Parcelada 

Tipo: Menor Preço Global 

Processo Administrativo nº: 0492302/2023 

 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de locação de software em atendimento ao novo padrão SIAFIC, com 
base no Decreto Federal nº 10.540/2020, contemplando à implantação, 
migração/conversão de dados, treinamento, suporte, manutenção corretiva e 
evolutiva, por tempo determinado, para atender as necessidades dos poderes 
executivo e legislativo do Município de Iraquara, Estado da Bahia. Tipo: Menor 
Preço Global. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 013/2023 
 
 

PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE IRAQUARA - ESTADO DA BAHIA, através da Comissão Permanente 
de Licitação nomeada pelo Decreto 235/2023, de 02 de janeiro de 2023, torna público 
para ciência dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
sob o nº 013/2023, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de 
Fornecimento/execução - Parcelada, com base no Processo Administrativo nº 
0492302/2023, em sessão às 09:00 horas do dia 10 de março do ano de 2023, na Sala 
de Licitação & Contratos, situada à Rua Rosalvo Félix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
de locação de software em atendimento ao novo padrão SIAFIC, com base no 
Decreto Federal nº 10.540/2020, contemplando à implantação, migração/conversão 
de dados, treinamento, suporte, manutenção corretiva e evolutiva, por tempo 
determinado, para atender as necessidades dos poderes executivo e legislativo do 
Município de Iraquara, Estado da Bahia. Tipo: Menor Preço Global. 
 
 
O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente 
Edital, pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação 
denominada Pregão), Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelo 
Decreto Municipal (que adota a modalidade de licitação denominada Pregão para a 
aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Administração Pública Municipal) e 
pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
O Edital poderá ser vistado ou adquirido a partir do dia 27/02/2023, em até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data fixada para o certame, no site www.iraquara.ba.gov.br. As 
dúvidas poderão ser esclarecidas no Setor de Licitações, na Sede da Prefeitura, 
localizada na Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba, durante o horário de 
expediente externo, ou seja, das 08:00 as 12:00 horas. 
 
Não havendo expediente Administrativo no Paço Municipal na data marcada para 
recebimento dos Envelopes dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, 
independente de notificação verbal ou escrita, estará automaticamente prorrogada para 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente, a data determinada para a Sessão Pública visando o 
recebimento dos referidos envelopes e prosseguimento dos procedimentos pertinentes 
ao Processo Licitatório, que será realizada no mesmo horário e local determinado, no 
preâmbulo deste Edital. 
 
ADVERTÊNCIA 
 
O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar 
empresas que descumpram o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de 
empresas em participação de certames licitatórios no município. Sugerimos que as 
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empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de 
que poderão entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, 
preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de 
realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações 
excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a lei. 
Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, 
visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para os licitantes 
interessados. 
 
1. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de 
locação de software em atendimento ao novo padrão SIAFIC, com base no Decreto 
Federal nº 10.540/2020, contemplando à implantação, migração/conversão de 
dados, treinamento, suporte, manutenção corretiva e evolutiva, por tempo 
determinado, para atender as necessidades dos poderes executivo e legislativo do 
Município de Iraquara, Estado da Bahia. Tipo: Menor Preço Global. 
 
1.2 - A detentora do Contrato, quando da solicitação pela Administração deverá atender 
às seguintes exigências: 

 
1.2.1 – Efetuar o Fornecimento ou executar os serviços imediatamente, em 
conformidade com o especificado no termo de Referência deste edital, de acordo com as 
Ordens de Fornecimento/serviços emitidas pelo Município de Iraquara/Ba. 
 
1.2.2 – As descrições detalhadas contendo os quantitativos e demais especificações dos 
produtos/serviços a serem adquiridos/executados estão discriminadas no anexo I deste 
instrumento convocatório e deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes 
interessados quando na elaboração de suas propostas;   
 
1.2.3 - Em nenhuma hipótese serão aceitos ou recebidos pelo Município 
produtos/serviços com defeitos, falhas de qualquer natureza ou diferentes do exigido 
nesta licitação. 

 
1.2.4 - A vencedora do certame deverá fornecer os produtos/executar os serviços a 
qualquer tempo em que for solicitada e nos prazos determinados pelo Município de 
Iraquara, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, prazos mínimos 
ou máximos, para fornecimento/execução do objeto desta licitação, respeitadas as 
especificações do Termo de Referência.  
 
1.3. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e 
que tenham especificado como objetivo social, expresso no Estatuto ou no 
Contrato Social, a execução de atividades pertinentes que sejam compatíveis com 
o objeto deste Edital. 
 
 1.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, dessa licitação: 
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1.4.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 

 
1.4.2. Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou coperativa, 
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
 

 1.4.3. Empresa que esteja em processo de concordata, falência, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação; 
 

 1.4.4. Empresa que na data fixada para apresentação da documentação e proposta, 
esteja por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou de contratar 
com o Município aqui licitante; e  
 

 1.4.5. Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a administração 
pública direta, ou indireta, federal, estadual ou municipal, desde que o ato tenha sido 
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o 
praticou. 
 

2. LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES. 
 
2.1 - Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 07 
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 
dois envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 
como de n° 01 e n° 02, o que sugere a seguinte inscrição:  
 
AO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº __/__ 
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  
TELEFONE E FAX (OPCIONAL) 
 
AO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº __/__ 
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO  
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  
TELEFONE E FAX (OPCIONAL) 
 
2.2 – A abertura desta licitação ocorrerá no dia 10 de março do ano de 2023, às 09:00 
horas, na Sala de Licitações, localizada na Rua Rosalvo Félix, nº 74, Centro, Iraquara-
Ba, quando os interessados deverão apresentar os envelopes n° 01 - Proposta de 
Preços e n° 02 - Documentos de Habilitação a Pregoeira, bem como o documento de 
credencial juntamente com as declarações em separado, dos envelopes acima 
mencionados, conforme especificado no item 03 deste edital. 
  
2.3 – Não será aceito o envio de envelopes pelo correio ou outro meio que não seja a 
entrega na sessão pelo representante legal. 
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:   
 
3.1 – A proponente deverá se fazer representar na reunião de recebimento dos 
envelopes por pessoa devidamente credenciada caso seja representada por sócio 
administrador, esse credenciamento se fará mediante a apresentação do contrato-
social em vigor e suas alterações (ou última alteração consolidada) devidamente 
registrado ou ata de eleição, esta última em se tratando de sociedade anônima e cópia 
do documento de identificação. 
 
3.1.1 – Em se tratando de preposto, este deverá se apresentar munido de carta de 
credenciamento conforme modelo anexo V, ou instrumento público/particular de 
procuração, que deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos 
pertinentes a este Pregão, devidamente assinada por representante legal da licitante 
com firma reconhecida em Tabelionato, acompanhado de cópia de documento de 
identificação do (s) sócio (s) administrador (es) da empresa, do representante 
credenciado e ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações (ou 
última alteração consolidada) devidamente registrado da empresa. 
 
3.2 - O representante legal do licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar 
a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, 
para representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 01 - Proposta 
de Preços ou 02 - Habilitação relativos a este Pregão. 
 
3.2.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu 
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
 
3.2.2 O credenciamento de que trata o item 3, deverá ser entregue separado dos 
envelopes de ¨Proposta de Preços¨ e ¨Documentos de Habilitação¨. 
 
3.2.3 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de 
licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e 
em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão 
 
3.3 - Juntamente com o Credenciamento, as empresas participantes deverão 
entregar as seguintes declarações: 
 

a) declaração de atendimento ao art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, 
conforme anexo VI e; 
 
b) Declaração dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no presente Edital, nos termos do anexo IV. 
 
c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação nos termos 
do anexo IX. 
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3.4 - As Empresas que comprovarem o enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes 
nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal, devendo comprovar sua condição quando da 
apresentação dos documentos relativos ao Credenciamento. 
 
3.5. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou cooperativa a licitante deverá apresentar na fase do credenciamento um dos 
seguintes documentos: 
 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da 
licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ou cooperativa, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 

b) Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 

c) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – 
DRE) referente ao exercício anterior, autenticado na junta comercial da sede da 
licitante. 

d) Declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do anexo 
III.  
 

3.6. Os documentos solicitados para o Credenciamento deverão ser apresentados no 
original, ou cópia autenticada por cartório competente ou ainda cópia não autenticada 
juntamente com os respectivos originais para a devida autenticação pela Comissão 
Permanente de Licitação preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:  
 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença dos 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a Pregoeira, após a 
fase de credenciamento, receberá os envelopes nºs 01 – PROPOSTA DE PREÇOS e 02 
– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das empresas presentes. 
 
4.2. A Pregoeira realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:  
 
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;  
 
b) apresentar, ainda, as declarações elencadas nos sub-itens 3.3 alíneas “a”, “b” e “c” 
deste edital. 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO:  
 
5.1 – A Proposta de Preços (Anexo II) deverá ser datilografada ou impressa 
eletronicamente em papel com identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em 
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última 
página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue 
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em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e 
frontal, as indicações mencionadas no item 2.1 deste Edital.  
 
5.2 – Na Proposta de Preços deverá constar: 
 
5.2.1 - Razão social da empresa, CNPJ e endereço completo (inclusive com o CEP); 

  
5.2.2 – Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de abertura do presente processo licitatório. 

 
5.2.3 - Descrição completa dos produtos/serviços em conformidade e condições deste 
Edital.  
 
5.2.4 - Preço unitário e global, sendo o último expresso em valor numérico e por extenso 
e todos indicados em moeda corrente nacional. 

 
5.2.4.1 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação.  

 
5.2.4.2 – Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com 
impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga, seguridade social, pessoal e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente.  

5.2.4.3 - O licitante estrangeiro, bem como, o submetido à condição de Cooperativa, 
deverá incluir em sua proposta, apenas para efeito de julgamento e classificação desta, 
todos os tributos a que está sujeito o licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe 
imponha a obrigação de pagar tal tributo. 

 
5.2.5. – A empresa licitante deverá anexar à sua proposta a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, nos termos do anexo VII: 
 
5.3 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 
parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, 
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas 
que ofertarem alternativas. 
  
5.3.1 O critério de julgamento será o de Menor Preço Global após a etapa de lances. 
 
5.3.2 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências 
deste edital e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim 
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para execução do 
objeto do contrato. 
 
5.3.3 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários 
e, havendo discordância entre os valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os 
por extenso. 
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5.3.4 A não cotação de qualquer item ensejará a desclassificação da proposta. 
 
5.3.5 Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 
5.3.6 É facultado à Pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
 
5.4 – A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do 
proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 
subseqüentes, até a proclamação da vencedora.  
 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
em suas propostas escritas.  
 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação da vencedora.  
 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços maiores iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  
 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 
à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.  
 
6.5.1. Dada à palavra à licitante, esta disporá de 45s (quarenta e cinco segundos) para 
apresentar nova proposta. Este tempo poderá ser modificado pela Pregoeira durante a 
sessão, sempre que for constatado esta necessidade, objetivando que os proponentes 
tenham tempo suficiente para calcular seus novos preços. 
 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.  
 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes neste edital.  
 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no 
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impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado 
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.  
 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo 
A Pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  
 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela 
Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, A Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo 
motivadamente a respeito.  
 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o Menor Preço Global, desde que a 
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 
compatível com o preço de referencia estimado.  
 
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:  
 

a) não atenderem às exigências contidas neste edital de convocação;  
 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  
 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 05 deste edital;  
 
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexeqüíveis.  
 

6.13.1 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório.  
 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 
no edital.  
 
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 
previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério 
do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 
pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.4, deste edital.  
 
6.15.1. Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.  
  
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame.  
 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 
item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na 
alínea “a” deste item.  

 
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer 
as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor. 
  
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa.  
 
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 
habilitação e os recursos interpostos.  
 
6.20. A sessão pública poderá ser suspensa em qualquer fase, quando a Pregoeira 
julgar necessáro com vistas a promover diligências para dirimir quaisquer dúvidas, fazer 
consultas ou análise técnicas mais apuradas e demais situações que justifique tal 
procedimento. 
 
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes.  
 
6.22. Poderão ser convocados técnicos da Administração Municipal para realizarem 
diligencias com vistas a: Averiguar a autenticidade de documentos e informações 
prestadas pelas licitantes e/ou emissão de parecer técnico que versem sobre a 
avaliação de amostras, equipamentos, catálogos e projetos gerais que envolvam 
critérios para avaliações ponderadas e de mais situações que visem alcançar o interesse 
público quanto ao objeto da licitação.  
 
7. DA HABILITAÇÃO:  
 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:  
 
07.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações, se for o caso, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa 
individual, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade 
com o objeto licitado; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos 
de eleição de seus administradores, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade 
e a sua compatibilidade com o objeto licitado; 
 
c) Cópia de Cédula de Identidade e CPF dos sócios administradores da empresa. 

 
07.1.2. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF); 
 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto da presente licitação; 
 

 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo 
Município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade 
para com a Fazenda Municipal; 
 

e) Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não 
contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver 
localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Estadual; 
 

f) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito 
Negativo de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida 
pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Federal; 
 

g) Prova de regularidade relativa para ao Alvará de Funcionamento da sede do 
Licitante. 

 
h) Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT); 

 
 
07.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com 
objeto licitado da licitação, através da apresentação de atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito, público ou privado.  

b) Comprovação ou indicação de que possui pelo menos 01 (um) profissional com 
nível superior da área de tecnologia da informação para atuar como responsável 
técnico. 

 
07.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede 
do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da sessão 
inaugural, caso não tenha validade expressa). 
 

b) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, considerando forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário devidamente registrado no órgão 
competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta, vedada à substituição por balancetes ou 
Balanço Provisório. O licitante apresentará, conforme o caso, autenticados, 
publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde 
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado com os respectivos 
Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da 
sede da Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos 
obrigatoriamente firmados pelo Contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade (DHP) e pelo Dirigente/Sócio, qualificados. 

c) A boa situação financeira da licitante, será aferida pela demonstração, no mínimo, 
dos seguintes índices: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/ PC >ou = 1,0 
 
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC + RLP)/( PC + ELP) >ou =1,0 
 
GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC + ELP) / AT <ou = 0,50 
 
ONDE: 
AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
AT = ATIVO TOTAL 

d)  Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

e) Publicados em Diário Oficial; ou 
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f) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

g) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 

h) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda) ou similares: 

i) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente; 

j) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei 
Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte): 

k) Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

l) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada ou ainda em cópia simples, neste caso, mediante a apresentação 
dos originais, para conferência e autenticação na sessão. 

m) Comprovação de Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total da 
licitação. 

n)  Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima). 
 

7.1.5 -  DAS DECLARAÇÕES  
 

a) Declaração expressa da licitante devidamente assinada por seu representante 
legal, carimbada e em papel timbrado da Licitante de que todas as funcionalidades 
propostas para o fornecimento do objeto da licitação estão desenvolvidas, 
testados e em condições de imediata implantação atendendo a todos os requisitos 
técnicos e funcionais exigidos no termo de referência e edital; 
 
b) Declaração expressa da licitante devidamente assinada por seu representante 
legal, carimbada e em papel timbrado da Licitante de que, à época da assinatura e 
durante toda a vigência do contrato, disporá de corpo técnico operacional, 
gerencial e executivo para cumprir todos os requisitos do termo de referência e 
edital; 
 
c) Declaração expressa da licitante devidamente assinada por seu representante 
legal, carimbada e em papel timbrado da Licitante de que tem a capacidade de 
implantar todo o serviço requerido no certame em um prazo máximo de 90 dias 
contados a partir da data de início dos serviços; 
 
07.1.6 – Declaração de Inexistência, na licitante, de contratação de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, com menores de 18 (dezoito) anos, ou de qualquer 
trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do anexo VIII: 
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7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que se 
qualificou na fase do Credenciamento para gozo das prerrogativas da Lei complementar 
123/06, apresentem na fase de habilitação alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e apenas quanto a regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis (Lei complementar 147/2014 de 07 de Agosto de 2014), 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 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, 
em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará 
decadência do direito à contratação (Lei Complementar nº 123/06, art. 43, §§ 1º e 2º). 
 
7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  
 
7.2.2 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição.  

 
7.2.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.2, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.  
 
7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de homologação da licitação, devendo a 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
inutilização do envelope.  
 
7.4. Findo este prazo, os envelopes serão destruídos pelo (a) Pregoeiro (a) e equipe de 
apoio. 
 
7.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em 
cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para autenticação pela 
Comissão de Licitação. 
 
7.6. A Comissão autenticará os documentos preferencialmente até as 12:00 h do dia 
anterior ao certame. 
 
7.7. A documentação de Habilitação deverá preferencialmente ser apresentada 
encadernada em volume com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar um termo de abertura e outro de 
encerramento das respectivas páginas, bem como um índice das mesmas, contendo 
toda a documentação relacionada no item 7 e na mesma ordem seqüencial. 
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7.8. OS DOCUMENTOS SOLICITADOS A TÍTULO DE HABILITAÇÃO, CONSTANTES NO ENVELOPE 

“02” DEVERÃO VIR NA SEQÜÊNCIA DESTE EDITAL, DE MODO A FACILITAR A CONFERENCIA 
DOS MESMOS PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. 
 

 
8. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 
menor preço será declarada vencedora do certame. 
  
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  
 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, 
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 
licitante.  
 
8.4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecer os produtos nas 
condições estabelecidas. 
 
 8.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 
gerenciador, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia 
de nota de empenho de despesa ou contrato. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
 
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 
intenção de recorrer, esta deverá protocolar no prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua 
Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba.  
 
9.2. Constará na ata da sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término 
do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  
 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
 
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão 
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ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob 
pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.  
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 
termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias 
úteis antes data fixada para a realização do Pregão, no Protocolo desta Prefeitura, 
situado na Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba.  
 
10.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que 
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 2° 
(segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.  
 
10.3 – A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de 
participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório. 
 
11- DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
 
1.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da 
apresentação da nota fiscal que deverá indicar o número do banco, agência e conta 
corrente, para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.  
 
1.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a verificação da situação da 
contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no 
processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.  
 
1.3 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota 
fiscal/fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, não 
respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação 
dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada. 
 
1.4 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Tesouraria - Secretaria Municipal 
de Fazenda, localizada na Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba, a nota fiscal 
do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida 
em nome do MUNICIPIO DE IRAQUARA e conter o número do empenho 
correspondente; 
 
11.5 - Além da nota fiscal do(s) produto(s) entregue(s)/serviços realizados, a(s) 
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) 
os seguintes documentos: 
 
11.5.1 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 
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11.5.2 – Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
11.5.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral); 
 
11.5.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade; 
 
11.5.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 
 
12 – DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E DO PRAZO 
 
12.1 - O prazo de entrega dos produtos/realização dos serviços será até 5 (cinco) dias a 
partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento ou de serviços 
emitida pelo setor responsável. 
 
12.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a 
entrega/execução dos produtos/serviços foi feita/realizada, além da identificação de 
quem procedeu ao recebimento dos produtos/serviços. 
 
12.2.1 – A entrega/execução será feita nos endereços constantes das ordens de 
fornecimento/serviços, e caberá ao responsável pelo recebimento dos produtos ou 
fiscalização dos serviços, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 

 
12.2.2 - Quando o objeto se tratar de fornecimento, além da entrega no local designado 
pelo órgão solicitante, conforme subitem 12.2.1, deverá a licitante vencedora também 
descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-
se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes. 

 
12.3 - Toda e qualquer entrega/execução de produtos/serviços fora do estabelecido 
neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a 
substituí-los ou refazê-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por 
sua conta e risco tais substituições ou correções, sendo aplicadas também, as sanções 
previstas neste edital. 
 
12.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
Solicitantes não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
 
12.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de três dias contados da notificação da não aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 03 (três) dias. 
 
12.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência 
do produto/serviço que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou 
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notificando a CONTRATADA para substituição do objeto entregue em desacordo com as 
especificações. 
 
12.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
  
13. DAS PENALIDADES:  
 
13.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses dos itens abaixo relacionados, será 
aplicada a seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo 
de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 
 
13.2  Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
2 (dois) anos quando: 
 
a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
 
13.3 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas 
as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 
 
13.3.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
13.3.2 Multa por atraso imotivado da entrega dos produtos/execução dos serviços, nos 
prazos abaixo definidos: 
 
1. 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento/serviços, limitadas a 20% 
do valor da fatura; 
2. 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura; 
3. 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no 
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 
 
13.3.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 
30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos 
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que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão 
contratual; 
 
Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo: 
 
a)  de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 
(quinze) dias; 
 
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 
13.3.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender 
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
 
b) Deixar de fornecer os produtos ou de realizar os serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração: multa de 10% a 20%; 
 
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e 
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou 
que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%; 
 
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e 
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta 
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias 
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou 
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%. 
 
13.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 13.2.3 
e 13.2.4. 
 
13.4 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 
13.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.  
13.6 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da 
PREFEITURA.  
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13.7 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 
 
13.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda 
unilateralmente o contrato. 
 
13.9 As sanções previstas no item 19 deste edital são de competência exclusiva da 
PREFEITURA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 13.2.1, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
da abertura de vistas. 
 
13.10 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa 

 
13.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
 
13.12 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município 
de Iraquara, Setor de Licitações, sito na Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba, 
no horário compreendido entre as 08:00 e 12:00 horas, preferencialmente, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes.  

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município de 
Iraquara, Setor de Licitações, sito na Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba.  

14.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.  

14.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, 
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas 
informatizados (Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à 
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.  

14.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 
8.66693, sobre o valor inicial contratado.  



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA 
Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara 

CNPJ 13.922.596/0001-29        CEP 46.980-000 

                    

21 

 

14.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  

14.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).  

14.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Iraquara para dirimir quaisquer litígios oriundos 
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja.  

14.9. Os recursos orçamentários, para fazer frente à aquisção decorrentes da presente 
licitação, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho/ contratos 
firmados.  

14.10. O Edital e a minuta do Contrato foram aprovados pela Procuradoria Jurídica do 
Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.  

14.11. Os casos omissos no presente edital, conflituosos ou duvidosos serão resolvidos 
pela Pregoeira que deverá valer-se das disposições legais pertinentes. 

15 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 
 
15.1 – A validade do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 
do mesmo, podendo ser prorrogado conforme art. 57, inciso II da lei 8666/93.   
 
16 - DOS EMPENHOS 
 
16.1 - O compromisso de fornecimento dos produtos/execução dos serviços estará 
caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com 
o valor constante DO CONTRATO ou em seus Aditivos. 
 
16.2 - A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual 
pertencer à unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.  
 
16.3 - Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo 
licitatório que deu origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade do material 
solicitado ou dos serviços a serem executados, valor (es), local(ais) e prazo de 
fornecimento/execução (quando não especificados no edital ou no Contrato).  
 
17 – DOS ANEXOS 
 
19.1 - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
19.2 - ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
19.3 – ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 
19.4 – ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 
19.5 – ANEXO V -  MODELO DE CREDENCIAMENTO 
19.6 – ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 
8.666/93 
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19.7 – ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA 
PROPOSTA; 
19.8 - ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º 
DA CONSTITUIÇÃO 
19.9 - ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
19.10 - ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Iraquara/BA, 27 de fevereiro de 2023.  
 
 

________________________________ 
Zandra Vieira dos Santos  

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO 
 
 

1.0 – INDICAÇÃO DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

técnicos de locação de software em atendimento ao novo padrão SIAFIC, com base no 

Decreto Federal nº 10.540/2020, contemplando à implantação, migração/conversão de 

dados, treinamento, suporte, manutenção corretiva e evolutiva, por tempo determinado, 

para atender as necessidades dos poderes executivo e legislativo do Município de 

Iraquara, Estado da Bahia.  

 

2.0 DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS, MODALIDADE E FORMA DE 

JULGAMENTO: 

2.1 O objeto se enquadra como comum, uma vez que, sua definição é objetiva 

sob identidade e características padronizadas que se encontram facilmente 

disponível no mercado. 

2.2  MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

2.3 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

 

3.0 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

A Prefeitura Municipal de Iraquara/BA, visando atender Decreto 

10.540/2020 e ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, bem como, 

considerando a necessidade de promover uma melhor integração dos serviços 

prestados por está municipalidade, associado à necessidade de atualização constante 

dos Sistemas da Administração Pública Municipal, atendendo ainda a perfeita integração 

dos servidores x comunidade x setores sociais básicos x legislações vigentes, apresenta 

este Termo de Referência, contendo as especificações técnicas a serem utilizadas como 

parâmetro para cessão da licença de uso por prazo determinado dos módulos a serem 

utilizados pela Prefeitura Municipal de Iraquara/BA.  
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Pretende-se com esta contratação a efetiva integração das diversas 

bases de dados existentes na Prefeitura Municipal de Iraquara/BA e a Câmara 

Municipal, além de melhorar as rotinas administrativas e gerenciais adotadas atualmente 

no município. Uniformizar as soluções tecnológicas adotadas na Administração, evitará 

retrabalho e redundância de informações, oferecendo maior confiabilidade dos dados 

disponíveis para a tomada de decisões mais rápidas e eficientes. Facilitará também o 

cumprimento das obrigações junto aos órgãos de controle e exigidos por toda a 

sociedade, tais como SIGA e Portal de Transparência, respectivamente, tendo em vista 

os requisitos técnicos previstos neste documento para atender tais necessidades. 

 

É de grande relevância o investimento da Prefeitura em infraestrutura de 

tecnologia, com objetivo de prestar um serviço público de qualidade de forma continua e 

eficiente. Todos os softwares possuem ó papel fundamental na estrutura Administrativa, 

capazes de gerenciar e controlar as informações de forma objetiva facilitando a 

fiscalização e a tomada de decisões, com vista à obtenção de maior qualidade do 

serviço. 

Importante destacar que os sistemas para atender ao SIAFIC e seus 

módulos estruturantes são de caráter continuo e essencial para o Município e suas 

respectivas estruturas administrativas, tendo em vista que é o responsável pelo 

planejamento orçamentário, fiscal e financeiro da Prefeitura e dos Fundos Municipais e 

que com a inovação normativa do Decreto 10.540/2020, que regulamentou o § 6º do art. 

48 da Lei Federal 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, em que determina a 

padronização dos processos, vedando expressamente a existência de mais de um 

SIAFIC no mesmo ente Federativo. Sendo necessário, portanto, que o Sistema 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial do Município seja único e utilizado por todos os 

poderes e órgãos do Município, inclusive, a Câmara de Vereadores, a partir de 

01/01/2023, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia de 

cada um. 

Insta frisar, que a não observância das exigências contidas no Decreto, 

supra referido, implicam em penalidades impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

bem como a vedação de recebimento de transferências voluntárias. 
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Nesse sentido, justifica-se a contratação ora pleiteada, através da 

modalidade licitatória adequada, a ser realizada por empresa especializada, buscando o 

imediato cumprimento da legislação vigente para Prefeitura Municipal de Iraquara/BA. 

 
3.1 DA JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR LOTE ÚNICO  

 
A contratação deverá ser realizada, conforme a legislação em vigor, com 

critério de julgamento para contratação por menor preço “GLOBAL”. 

 

A contratação do presente objeto em lote único atende ao disposto 

no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93, segundo o qual para a definição das parcelas a 

serem adquiridas e/ou contratadas, a Administração deverá levar em consideração a 

viabilidade técnica e econômica da respectiva divisão, vejamos: 

 

“Art. 23. As modalidades de licitação a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: 

[...] 

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas 

pela Administração serão divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da 

economia de escala. (Destacamos)” 

Também é da Lei 8.666/93, a recomendação para que se utilize uma 

determinada metodologia de atuação, padronizada (art. 15, inciso I da Lei 8.666/93), o 

que nos permitiu a conclusão de ser mais vantajosa a contratação em um único lote. 

 

Os sistemas devem funcionar de forma integrada e em base única, 

pois, sem integração entre os diferentes módulos da Solução tem por consequência 

o retrabalho e a necessidade extra de comunicação no fluxo do processo. Esses 

aspectos negativos implicam em custos e geram ineficiência e ineficácia aos 

processos. 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA 
Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara 

CNPJ 13.922.596/0001-29        CEP 46.980-000 

                    

26 

 

O parcelamento não é aplicável por conduzir a riscos elevados a 

execução do projeto, tendo em vista o ponto crítico de gerir conflitos entre 

fornecedores de itens de serviços que integram a solução, e por não ser prática 

usual no mercado para este tipo de projeto o fracionamento dos seus itens. 

 

Assim se busca melhorar a eficiência dos serviços e processos, 

economia de recursos, eliminar retrabalho, desincumbir-se da prospecção de novas 

tecnologias de software e hardware, uma vez que a evolução da Solução vencedora 

passa a ser um indexador direto de tais evoluções. 

 

Fracionar os serviços neste tipo de aquisição conduz a altos riscos de 

inviabilização do projeto nos prazos desejados para sua execução. Portanto, os itens 

que compõem a Solução, não são fracionáveis por se caracterizarem como parte 

integrante da mesma que e unitária. 

 

3.2 DA SÚMULA 247 DO TCU  

Acerca da realização de licitação do tipo menor preço global, verificou-se 

maior vantajosidade para administração, visando não causar prejuízo ao conjunto do 

objeto a ser contratado. O objeto que trata o pregão é a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços técnicos de locação de software em atendimento 

ao novo padrão SIAFIC, com base no Decreto Federal nº 10.540/2020, contemplando à 

implantação, migração/conversão de dados, treinamento, suporte, manutenção corretiva 

e evolutiva, por tempo determinado, para atender as necessidades dos poderes 

executivo e legislativo. Os itens agrupados em lote único visam à conveniência 

operacional para a Administração, assegurando que a contratação atenda aos 

pressupostos da eficácia e da economicidade. 

 

Nesse sentido, dispõe a Súmula 247 do TCU: 

 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 

preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
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complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 

embora não dispondo de capacidade para a execução, 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam 

fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 

as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade” 

(grifo nossos) 

 

Diante do exposto, tendo em vista garantir os princípios de 

competitividade, economicidade e da legalidade para o certame e buscar a proposta 

mais vantajosa para a administração, concluímos que não é viável a realização de 

licitação com itens/lotes distintos, de modo a não causar prejuízo ao conjunto do objeto a 

ser contratado. 

 

3.3 DA EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO SOFTWARE NO ÂMBITO MUNICIPAL  

Seguindo as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 19/2021, da 

Confederação Nacional de Municípios – CNM, que opina pela Contratação de único 

software para atender as diretrizes do Decreto 10.540/2020, optamos pela contratação 

em base única e integrada, por entender ser a mais vantajosa e apresentar menos riscos 

de fracasso e gestão contratual, bem como, por diversos fundamentos que passamos a 

expor:     

I. Importante frisar que o SIAFIC consiste em um software único e 

integrado no âmbito do Município, assim, a Prefeitura Municipal 

de Iraquara/BA, com apoio de respectivos servidores, fizeram um 

levantamento de todos os contratos e soluções tecnológicas 

relacionados com a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial, à contabilidade pública e à gestão fiscal, inclusive, 

sistemas de folha de pagamento, almoxarifado e arrecadação 

municipal/tributos e outros correspondentes, de todos os órgãos 

da administração direta e indireta do Município; 

 
II. Mesmo que algum dos sistemas descritos neste termo, sejam 

interpretados como sistemas estruturantes, entendido no Decreto 

Federal nº 10.540/2020 como sendo aqueles de suporte 
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imprescindíveis para o planejamento, a coordenação, a execução, 

a descentralização, a delegação de competência, o controle ou a 

auditoria das ações, além de outras atividades auxiliares, 

entendemos que todos devem ser incluídos no SIAFIC, reduzindo 

assim, eventuais problemas de integração e migração de dados, 

bem como mitigado problemas futuros na execução do contrato 

administrativo. 

 

III. Imperioso mencionar que dentro do mercado de softwares, diversas 

empresas apontam a impossibilidade de coexistirem como um 

sistema de software único e integrado, levando em consideração 

as diferenças técnicas de desenvolvimento, armazenamento, 

compartilhamento e gestão do acesso dos usuários, entre outras 

particularidades de sistemas de informação, principalmente nas 

implementações das rotinas contábeis de registro, consolidação, 

publicidade e tempestividade das informações contábeis, 

conforme requisitos fundamentais constantes nos Artigos 3º e 4º 

do Decreto 10.540/2020. Ademais tais integrações poderiam 

acarretar problemas futuros, quanto ao tema: propriedade 

intelectual. 

 

IV. O aditamento do futuro contrato administrativo, por licitação, deve 

observar ao disposto na legislação aplicada, qual seja Lei nº 

8.666/1993.  

 
V. Considerando que a contratação de software único composto por 

módulos integrados também é um requisito que facilita a 

atualização de informações e a comunicação interna dos órgãos 

da Administração, pois assegura maior confiabilidade, evitando a 

repetição de digitações e, como consequência, divergências ou 

erros no banco de dados, uma vez que as informações são 

centralizadas em uma única base, possibilitando um processo de 

consolidação dos dados de forma célere e eficaz; 
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VI. Considerando a obrigação de que o sistema seja único, vedando a 

existência de mais de um SIAFIC no mesmo ente federativo, 

mesmo que seja possível a comunicação entre eles por 

intermédio de transmissão de dados (art. 1º, §6º), além de permitir 

integração com outros sistemas estruturantes, e determinar que a 

base de dados seja centralizada, sendo que a não observância do 

padrão mínimo de qualidade sujeitará à aplicação de penalidades 

definidas na LRF; 

 

4.0 – DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 
ITENS 

 
DESCRIMINAÇÃO 

QUANT. 
Und 

MEDIDA 

 

1.0 

MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL – 
PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA). 

12 Mês 

2.0  MÓDULO INTEGRADO DE OBRAS  12 Mês 

3.0 MÓDULO INTEGRADO DE COMPRAS 12 Mês 

4.0 MÓDULO INTEGRADO DE LICITAÇÃO 12 Mês 

5.0 MÓDULO INTEGRADO DE CONTRATOS 12 Mês 

6.0 MÓDULO INTEGRADO DE CONVÊNIOS  12 Mês 

7.0 MÓDULO INTEGRADO DE ALMOXARIFADO 12 Mês 

8.0 MÓDULO INTEGRADO DE FROTAS 12 Mês 

9.0 BUSINESS INTELLIGENCE SIAFIC 12 Mês 

10 HOSPEDAGE, DE BANCO DE DADOS  12 Mês 

11 IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO  01 Serviços 

CÂMARA MUNICIPAL  

1.0 MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL – 
PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

12 Mês 

2.0 HOSPEDAGE, DE BANCO DE DADOS  12 Mês 

3.0 IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO  01 Serviço 
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4.1 Os serviços contratados serão prestados e instalados na Sede da Prefeitura e 

Câmara Municipal de Iraquara e demais unidades gestoras, integradas 

através da rede. 

4.2 A base de dados do sistema deverá ser compartilhada entre os seus usuários, 

bem como observar as normas e os procedimentos de acesso, conforme 

dispõe no decreto 10.540/2020, artigo 1º. 

4.3 O sistema permitirá a atualização, a consulta e a extração de dados e de 

informações de maneira centralizada, nos termos do disposto no § 6º do art. 

48 da LRF, Decreto nº 10.540/2020, artigo 1º. 

4.4 O sistema permitirá a integração ou a comunicação, sem intervenção 

humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as 

informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, 

arrecadação, contratações públicas, dentre outras, nos termos do § 1º, inciso 

III do art. 48 da LRF e no Decreto Federal nº 10.540/2020, artigo 1º. 

4.5 O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados 

contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o 

sistema estabelecidos pela STN, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da 

LRF. 

4.6 A empresa vencedora deverá garantir através de declaração que a empresa 

migrará à base de dados do sistema existente em até 90 (noventa) dias 

corridos. 

4.7 O sistema deverá estar em funcionamento em até 90 (noventa) dias corridos; 

 

4.8 O SISTEMA PERMITIRÁ O CONTROLE E A EVIDENCIAÇÃO DOS ITENS 

RELACIONADOS ABAIXO: 

 
a) Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre 

os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou 

patrimoniais do ente - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. I. (Atendimento 

Obrigatório); 

b) Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, 

das receitas previstas e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e 
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pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades - Decreto nº 

10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. II. (Atendimento Obrigatório); 

c) Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, 

efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou 

confiados - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. III. (Atendimento 

Obrigatório); 

d) Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, 

observada a legislação e normas aplicáveis - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, 

inc. IV. (Atendimento Obrigatório); 

e) Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das 

unidades da administração pública - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. V. 

f) Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo 

beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos 

congêneres - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VI. (Atendimento 

Obrigatório); 

g) Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução 

orçamentária, das quais resultem débitos e créditos (ex.: devolução dos valores 

de terceiros (cauções/depósitos) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VII. 

(Atendimento Obrigatório); 

h) Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em 

conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido 

pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º 

do art. 50 da LRF - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VIII. (Atendimento 

Obrigatório); 

i) Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, 

orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em 

acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações 

disponibilizadas em tempo real - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IX 

(Atendimento Obrigatório); 

j) Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na 

apuração de limites e na consolidação das contas públicas (ex.: operação entre 

prefeitura e autarquia do município) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. X. 
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k) Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade 

específica - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º,§ 1º, inc. XI. (Atendimento 

Obrigatório); 

 

4.9 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO  

 

4.9.1 MIGRAÇÃO/CONVERSÃO 

a) Conversão da base de dados e reestruturação das informações existentes nos 

sistemas legados de informação da Prefeitura e Câmara, de forma que possa ser 

manuseado através do sistema.  

b) A conversão será efetuada com base em arquivos fornecidos pela equipe técnica 

da contratante.  

c) Após a conclusão satisfatória da migração e conversão da base de dados e 

reestruturação das informações existentes nos sistemas de informação, será 

emitido “Termo de aceite de migração e conversão”. 

d) Prazo Máximo de Duração: 90 (noventa) dias. 

 

4.9.2 IMPLANTAÇÃO  

a) Refere-se à prestação de serviços de instalação, integração, configuração, 

customização legais, testes e liberação definitiva para os usuários, onde será 

realizada de acordo com cronograma de execução a ser apresentado pela 

contratada, na fase contratual, respeitando as definições e prazo do termo de 

referência. 

b) Após a conclusão satisfatória destes serviços, será emitido “Termo de aceite da 

implantação”. 

c) Prazo Máximo de Duração: 90 (noventa) dias. 

 

4.9.3 TREINAMENTO  

a) Consiste na capacitação dos usuários para operar plenamente os sistemas 

contratados, utilizando todos os recursos existentes e será realizado na sede do 

Município, em datas e horários definidos em comum acordo. 

b) Quantidade de usuários: Ilimitado  
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c) O treinamento deverá abordar todas as funcionalidades de todos os 

sistemas/módulos e deverá atingir todos os usuários; 

d) Após a conclusão satisfatória do treinamento, será emitido “Termo de aceite do 

treinamento. 

e) Prazo Máximo de Duração: 90 (noventa) dias. 

 

4.10  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

a) A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a 

manutenção corretiva e adaptativa da Solução Tecnológica. 

b) Todas as despesas (equipamentos, deslocamentos, hospedagem, alimentação e 

encargos) inerentes da prestação dos serviços, seja presencial ou remoto, 

correrão inteiramente por conta da empresa CONTRATADA. 

 

4.10.1  MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM  

a) Os sistemas de informações e programas deverão ser mantidos e hospedado em 

servidor na nuvem da CONTRATADA. 

b) A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar a atualização de versão de todos 

os módulos, sempre que necessário, para atendimento da legislação federal, 

estadual ou municipal, sem quaisquer ônus adicionais para o município, durante a 

vigência contratual. 

 

4.10.2 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE MANUTENÇÃO E 

HOSPEDAGEM 

 

a) MANUTENÇÃO CORRETIVA: é aquela decorrente de problemas de 

funcionalidade detectados pelo usuário, ou seja, funcionamento em desacordo 

com o que foi especificado relativo a telas, regras de negócio, relatórios e 

integração; 

b) MANUTENÇÃO LEGAL: em caso de mudança na legislação, entre outros, a qual 

deverá ser elaborada uma programação para atendimento às mudanças 

ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema e à legislação, durante a vigência 

contratual. 
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c) A Contratada deverá garantir segurança e integridade das informações de todos 

os sistemas e seus bancos de dados, mantendo rotinas automatizadas de 

backups (cópias de segurança), bem como a guarda das mesmas, que permitam 

recuperar totalmente as informações, no caso de alguma anomalia no seu 

funcionamento ou falha de segurança por algum outro meio. 

d) A plataforma deve possuir elasticidade virtualmente suficiente de armazenamento 

de dados, que permita o dimensionado da estrutura de TI dedicada de acordo 

com a demanda de armazenamento.  

e) Não serão admitidas soluções baseadas em máquinas virtuais estáticas, 

manualmente dinamizadas, e que não suportam picos de processamento bem 

como onerem a administração pública em médio e longo prazo com aumento de 

capacidade de processamento. 

f) Os sistemas devem permanecer hospedados em ambiente cloud com 

comprovação de disponibilidade multizona (nuvem privada) com no mínimo duas 

estruturas distintas e fisicamente separadas em locais com distância mínima de 

10 km entre si, assegurando-se plena acessibilidade e disponibilidade dos 

serviços e da plataforma. 

g) O ambiente multizona deve funcionar com replicação de dados em tempo real, 

assegurando disponibilidade dos serviços em caso de queda de um ambiente 

cloud, sem prejuízo de disponibilidade e acessibilidade. 

 

5.0 REQUISITOS DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

1. O sistema assegurará à sociedade, o acesso às informações sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso 

público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da LRF. 

2. As informações sobre a execução orçamentária e financeira serão 

disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas. 

3. O sistema conterá soluções tecnológicas que visem a simplificação dos processos 

e procedimentos de atendimento ao cidadão, bem como propicie melhores 

condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos. 

4. Na disponibilização das informações serão observadas as recomendações para 

acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo Federal, de forma padronizada e 
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de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico (e-MAG). 

5. O sistema deve cumprir os requisitos de tratamento dos dados pessoais 

estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais). 

 

6.0 REQUISITOS TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS  

1. O sistema permitirá o armazenamento, a integração, a importação e a exportação 

de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo 

órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 

da LRF. (Atendimento Obrigatório); 

2. O sistema possuirá mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a 

auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada. 

(Atendimento Obrigatório); 

3. O sistema permitirá conter, no documento contábil que gerou o registro, a 

identificação do sistema e do seu desenvolvedor. (Atendimento Obrigatório); 

4. O sistema atenderá à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo 

Eletrônico – ePING. (Atendimento Obrigatório); 

5. O sistema possuirá mecanismos de controle de acesso de usuários baseados na 

segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de 

consulta. (Atendimento Obrigatório); 

6. O sistema impedirá que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos 

dados de outras. (exceto determinados níveis de acesso específicos definidos nas 

políticas de acesso dos usuários). (Atendimento Obrigatório); 

7. Os usuários do sistema serão cadastrados por número de inscrição no CPF ou 

por certificado digital. (Atendimento Obrigatório); 

8. O sistema gerará código de identificação próprio e intransferível. (Atendimento 

Obrigatório); 

9. O sistema impedirá a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF. 

(Atendimento Obrigatório); 

10. O sistema possuirá mecanismos de autenticação de usuários por código CPF e 

senha, ou certificado digital com código CPF. (Atendimento Obrigatório); 
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11. No caso da autenticação por CPF e senha, o sistema permitirá o controle das 

senhas e da concessão e da revogação de acesso. (Atendimento Obrigatório); 

12. O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas 

pelos usuários no sistema serão registradas e conterão informações quanto ao 

CPF, operação realizada e data e hora da operação. (Atendimento Obrigatório); 

13. A consulta às operações acima descritas será realizada apenas por usuários 

autorizados. A consulta às operações acima descritas será realizada apenas por 

usuários autorizados. (Atendimento Obrigatório); 

14. Operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no sistema por 

meio da internet possuirá garantia de autenticidade através de conexão segura. 

(Atendimento Obrigatório); 

15. Os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário 

serão mantidos em boa guarda e conservação e em arquivo eletrônico 

centralizado, que permitirá a consulta por órgãos de controle interno e externo e 

por outros usuários. (Atendimento Obrigatório); 

16. A base de dados do sistema conterá mecanismos de proteção contra acesso 

direto não autorizado. (Atendimento Obrigatório); 

17. O acesso direto à base de dados será restrito aos administradores responsáveis 

pela manutenção do sistema. (Atendimento Obrigatório); 

18. O sistema registrará cada operação realizada pelos administradores em histórico 

gerado pelo banco de dados (logs). (Atendimento Obrigatório); 

19. O sistema realizará cópia de segurança da base de dados que permita a sua 

recuperação, em caso de incidente ou de falha. (Atendimento Obrigatório); 

20. A cópia de segurança será realizada diariamente. (Atendimento Obrigatório); 

 

7.0 REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA, USABILIDADE E DE SEGURANÇA.  

 

7.1 ARQUITETURA E TECNOLOGIA:  

1. Os sistemas devem ser únicos e permitirem que todos os órgãos e entidades do 

município, independe do poder e do tipo de administração, direta ou indireta 

utilizem o mesmo sistema e banco de dados de forma compartilhada e 

centralizada com a finalidade de registrar os atos e fatos contábeis relacionados 
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com a administração orçamentária, financeira, patrimonial e de controle (Decreto 

nº 10.540/2020, art. 1, § 6º); (Atendimento Obrigatório); 

2. Os sistemas devem utilizar o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD) 

Microsoft SQL Server; 

3. Os sistemas devem estar preparados para funcionar como clientes nos ambientes 

operacionais Windows 7 ou superior, MacOS e Linux, garantindo a manutenção 

do ambiente heterogêneo; 

4. Os sistemas devem rodar sobre a plataforma JEE - Java Enterprise Edition, 

fazendo uso intensivo de ajax; 

5. Os sistemas devem funcionar com os servidores de aplicação tomcat ou JBoss; 

6. Os sistemas devem trabalhar com arquitetura em três camadas. Não serão 

aceitos sistemas que rodem em arquitetura cliente-servidor; 

7. Os sistemas devem funcionar em ambiente web, utilizando-se no mínimo os 

navegadores (browser) Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e 

Safari. Não serão aceitos sistemas desktop que emulem o ambiente web; 

8. Os sistemas devem possuir interface cliente com suporte às tecnologias HTML5, 

CSS3 e JavaScript. 

 

7.2 USABILIDADE E RECURSOS   

1. Os sistemas devem possuir ajuda sensível ao contexto referente aos campos das 

telas; 

2. Os Sistemas devem permitir realizar todas as suas operações de trabalho dos 

formulários por teclas de atalho, sem a necessidade de utilização do mouse, 

permitindo um ganho de tempo nas operações de manuseio dos dados no 

formulário; 

3. Os Sistemas devem permitir que se configure uma inclusão de dados padrões 

para alguns campos a partir de conteúdo definido em um registro da própria tela, 

facilitando entradas de dados repetitivos e em série; 

4. Os Sistemas devem possuir nos formulários de cadastros e movimentações, 

grades gerenciáveis para localização dos registros, onde se possa ocultar 

colunas, mudar a posição das colunas, mudar a ordenação das colunas e gerar 

esses dados em tela, em arquivo HTML, XML e TXT; 
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5. Os Sistemas devem possuir, em todos os seus formulários, um executor de 

consulta avançada, onde o usuário possa escolher e combinar os seus filtros 

aplicados a partir de todos os atributos disponíveis no formulário, escolhendo a 

forma de classificação dos filtros; 

6. Os Sistemas devem possuir telas que permitam importar registros dando carga na 

tabela principal relacionada a tela, a partir de um arquivo texto, contendo os 

dados em linhas e com delimitação de layout definida feito pelo próprio usuário; 

7. Os sistemas devem permitir realizar a comunicação através de componente 

webservice para enviar e receber dados de forma segura, sem intervenção 

humana, facilitando assim a integração entre sistemas externos de terceiros 

desenvolvidos em outras plataformas ou linguagens; 

8. Os sistemas devem permitir a abertura de formulários de consultas e relatórios, 

externamente, fora da rede local, sem autenticação de usuário, através de um link 

válido publicado na internet, permitindo-se realizar consultas em tempo real aos 

dados específicos exigidos para o cumprimento das legislações que 

regulamentam a transparência pública no Brasil (Lei 131/2009 e Lei 12.527/2011); 

9. Os sistemas devem possuir um gerador de relatórios integrado e 100% web, de 

forma que o usuário final possa construir e/ou alterar relatórios sem mesmo 

precisar reiniciar a aplicação com possibilidade de alteração condicional de cores, 

alteração de fontes e tamanhos dos objetos. O gerador de relatórios deverá 

possibilitar a configuração de templates padrões de estilo da página (paisagem ou 

retrato) layout do cabeçalho, rodapé e sumário com ordenação da disposição dos 

campos no relatório, agrupamentos de dados, filtros com lista dinâmica, 

totalizador e contador de dados tanto nos grupos quanto no sumário do relatório. 

Esses relatórios devem ser gerados nos formatos PDF, XML, XLS, JPEG, HTML, 

TXT e RTF. 

10. Os sistemas devem possuir internamente um painel de controle (dashboard) 

contendo gráficos do tipo barra, pizza e linha, para demonstrar em tempo real os 

indicadores de negócio mais importantes para cada sistema, consolidados a partir 

de consultas realizadas na própria base de dados, e que permitam interação dos 

dados com eventos como ao passar o mouse ou ao clicar sob a barra de um 

gráfico. 
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7.3 SEGURANÇA  

1. Os sistemas devem possuir recursos de criptografia para os dados armazenados 

em banco de dados que necessitem de segurança; 

2. Os sistemas devem permitir conexão segura e criptografada na navegação e 

transmissão dos dados entre rede de computadores na internet, garantido a 

autenticidade do servidor e do cliente através de certificado digital; 

3. Os sistemas devem permitir realizar bloqueio de acesso dos usuários 

manualmente pelo administrador do sistema ou automaticamente através de uma 

determinada quantidade de tentativas de acesso sem sucesso ou por um certo 

número de dias sem se realizar algum acesso ao sistema. O desbloqueio manual 

do login realizado pelo administrador também deve ser permitido, desde que se 

registre o motivo deste desbloqueio. Para auxiliar essa rotina, os sistemas devem 

possuir uma tela que permita a visualização imediata desses usuários bloqueados 

com informação do tipo de bloqueio ocorrido; 

4. Os sistemas devem possuir uma tela que permita visualizar quais são os usuários 

logados, em tempo real, informando o tempo de conexão de cada login; 

5. Os sistemas devem ter a possibilidade de aplicar restrições de acesso aos 

registros à nível de órgão por usuário para as principais tabelas de negócios que 

exijam essa segurança; 

6. Os sistemas devem possuir um cadastro de usuários com e-mail, impressão 

digital, fotografia, definição do limite de expiração do acesso em dias contados a 

partir de uma data de referência ou em uma data específica, troca de senha a 

cada número de dias e controle de permissão para acesso externo, informação do 

histórico de login de acesso e informações históricas dos bloqueios e 

desbloqueios de acesso com seus tipos e motivos; 

7. Os sistemas devem permitir associar um usuário a um ou mais de um grupo de 

acesso do sistema, com efeito acumulativo das permissões e restrições de 

segurança; 

8. Os sistemas devem possuir um modo de segurança, que permita definir as 

permissões de acesso aos formulários e relatórios do sistema, e as permissões 

de visualização e edição dos campos e demais objetos de cada tela, por usuário 

ou grupo de usuários; 
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9. Os sistemas devem registrar automaticamente um log de auditoria para todas as 

transações efetuadas pelos usuários referente a inclusão, alteração e exclusão de 

registros, e também para impressão das listagens e relatórios, guardando a data 

e hora da ocorrência, o usuário responsável pela ação e no caso da manipulação 

de registros, o dado alterado antes da ação e o dado atual, depois da alteração; 

10. Os sistemas devem possuir uma tela que permita a consulta e visualização dos 

registros de log do sistema, com filtros de usuário, período e tipo de operação 

para visualização em tela e também para impressão dos registros de log; 

11. Os sistemas devem permitir registrar e encaminhar de forma instantânea os 

atendimentos de suporte técnico dos usuários do sistema diretamente na 

ferramenta de helpdesk do canal de suporte técnico da contratada a partir do 

menu do próprio sistema que está em uso, sem a necessidade de acessar outro 

sistema ou portal específico para essa tarefa, bem como realizar a verificação dos 

atendimentos abertos com seus status e respostas também da mesma forma e 

on-line. 

12. Os sistemas devem gerar um código de identificação próprio e intransferível para 

cada usuário (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 1º). (Atendimento Obrigatório); 

13. Os sistemas devem permitir sua autenticação de acesso através do código do 

CPF do usuário e senha, não sendo permitido a utilização de usuários genéricos 

(Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 2º, inc. II); (Atendimento Obrigatório); 

14. Os sistemas devem exigir e registrar autorização expressa da chefia imediata ou 

do servidor hierarquicamente superior no cadastramento do usuário operador do 

sistema a fim de habilitar seu acesso ao sistema (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, 

§ 2º, inc. I); (Atendimento Obrigatório); 

15. Os sistemas devem exigir e registrar a assinatura de um termo de 

responsabilidade pelo uso adequado do sistema no momento do primeiro acesso 

do usuário ao sistema (Decreto nº 10.540/2020, art. 11, § 1º); (Atendimento 

Obrigatório); 

16. Os sistemas deverão ter mecanismos de controle de acesso de usuários 

baseados na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de 

controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou 

executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis 
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de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários (Decreto nº 

10.540/2020, art. 11); (Atendimento Obrigatório); 

17. Os sistemas devem conter em seus documentos contábeis tais como nota de 

empenho, nota de liquidação, ordem de pagamento, nota de alteração de 

empenho, conhecimento de receita a indicação do nome do produto e da 

empresa desenvolvedora da solução (Decreto nº 10.540/2020, art. 9º, inc. III); 

(Atendimento Obrigatório); 

18. Os sistemas permitirão a integração ou a comunicação, sem intervenção humana, 

com os sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações 

orçamentárias, contábeis e fiscais (LRF, art. 48, § 1º, inc. III, Decreto nº 

10.540/2020, art. 1º); (Atendimento Obrigatório); 

 

8.0 REQUISITOS GERAIS DE CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E 

ROTINAS DOS MÓDULOS ESPECIFICADOS: 

 

8.1 MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) 

 

1. Possibilitar o cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço 

(logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, 

RG, telefone, telefone celular, data de nascimento, sexo, estado civil, 

naturalidade, nº do PIS / PASEP, nº do NIT, Nº do INSS, matrícula, dados 

bancários. 

2. Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome 

fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, 

estado, e-mail), telefone, fax, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, tipo 

de empresa, atividade econômica. 

3. Possibilitar o cadastro de poder. 

4. Possibilitar o cadastro de órgão. 

5. Possibilitar o cadastro de secretária. 

6. Possibilitar o cadastro de unidade orçamentária. 

7. Possibilitar o cadastro das funções e subfunções. 

8. Possibilitar o cadastro de rubricas de receitas. 
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9. Possibilitar o cadastro de elementos de despesas. 

10. Possibilitar o cadastro de contas contábeis. 

11. Possibilitar o cadastro de fontes de recursos. 

12. Possibilitar o cadastro de programas. 

13. Possibilitar o cadastro de ação. 

14. Possibilitar o cadastramento de dotações orçamentárias de exercícios anteriores. 

15. Possibilitar o cadastramento do limite de suplementação. 

16. Possibilitar o cadastro de bancos, agência e contas bancárias. 

17. Gerar número de processos automaticamente. 

18. Possibilitar a validação do saldo bancário para pagamentos. 

19. Possibilitar a validação da fonte de recurso para pagamentos. 

20. Possibilitar a validação dos fundamentos quanto ao total reduzido e adicionado 

como também o total por fonte de recurso. 

21. Possibilitar a validação nos fundamentos de alteração de QDD (Ação e 

classificação econômica). 

22. Possibilitar realizar a cronologia por órgão, tipo de receita ou despesa 

(orçamentária e extra). 

23. Possibilitar imprimir os dados do credor na nota de pagamento. 

24. Possibilitar conciliar os lançamentos automaticamente. 

25. Possibilitar levar ou não o saldo das contas 5 e 6 para o exercício seguinte. 

26. Possibilitar lançar retenções na despesa extra. 

27. Possibilitar imprimir notas de empenho, liquidação e pagamento separadas ou em 

um único documento. 

28. Possibilitar o lançamento de despesas orçamentárias, bem como sua liquidação e 

pagamento de forma prática. 

29. Possibilitar o lançamento de despesas extra orçamentárias, bem como seu 

pagamento. 

30. Possibilitar liquidar ou pagar as despesas de restos a pagar. 

31. Possibilitar o estorno de pagamentos, liquidações, empenhos e subempenhos. 

32. Possibilitar realizar bloqueio (reserva) e desbloqueio de saldo de dotações. 

33. Possibilitar realizar a consolidação da despesa orçamentária e extra. 

34. Possibilitar realizar a consolidação de restos a pagar. 

35. Possibilitar a realização de lançamentos contábeis. 
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36. Possibilitar encerrar o exercício congelando o saldo final para o ano seguinte. 

37. Possibilitar o encerramento automático das VPAs e VPDs. 

38. Possibilitar fechar o mês por órgão, sendo possível escolher que tipo de item que 

deseja fechar (despesa, receita, lançamentos contábeis, reserva, estorno, entre 

outros). 

39. Possuir mecanismo de auxílio para identificação de erros nos lançamentos ou de 

movimentação no razão. 

40. Possibilitar o lançamento de receitas orçamentárias e extras. 

41. Possibilitar realizar a consolidação das receitas orçamentárias e extras. 

42. Possibilitar realizar transferências bancárias. 

43. Possibilitar realizar transferências financeiras. 

44. Possibilitar consolidar as transferências financeiras. 

45. Possibilitar realizar a consolidação das transferências financeiras. 

46. Possibilitar o lançamento, a impressão, cópia e processamento de cheques. 

47. Possibilitar que se visualize as partidas dobradas específicas dos eventos a partir 

do registro de um lançamento de previsão de receita, fixação de despesa, 

arrecadação de receita, empenho, liquidação, pagamento, entre outras operações 

do sistema. 

48. Possuir tabela de eventos contábeis agrupando os lançamentos contábeis em 

partidas dobradas de acordo com as naturezas patrimoniais, orçamentárias e de 

controle. 

49. Estar de acordo com as regras definidas pela portaria 184/2008 e 467/2009 do 

STN, que definem as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público. 

50. Utilizar de forma integrada o PCASP – Plano de contas Aplicado ao Setor Público, 

definido pelas portarias do STN para utilização a partir do ano de implantação, 

para efetivação dos registros dos atos e fatos contábeis do órgão público, sem 

interferência no plano de contas anteriormente utilizado antes da implantação das 

NBCASP. 

51. Gerar os novos DCASP – Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público, 

de acordo com a portaria 749/2009 e as definições constantes no MCASP – 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

52. Registrar a geração de nota explicativa avulsa ou a partir do lançamento contábil. 
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53. Possibilitar a emissão em lote das notas de subempenho, empenho, liquidação e 

pagamento. 

54. Possibilitar a emissão de Notas de Alteração de Empenhos (NAE). 

55. Possibilitar a emissão de capas de processo. 

56. Possibilitar a emissão de listagem de despesas empenhadas, liquidadas e pagas 

por período, filtrando credor, elemento de despesa, órgão, ação e fonte. 

57. Possibilitar a emissão de estornos. 

58. Possibilitar a emissão do Demonstrativo da Despesa orçamentária e extra. 

59. Possibilitar a emissão do Demonstrativo de Receita orçamentária e extra. 

60. Possibilitar a emissão dos conhecimentos de receita. 

61. Possibilitar a emissão da listagem de receita arrecadada. 

62. Possibilitar a emissão de extrato bancário. 

63. Possibilitar a emissão de resumo bancário. 

64. Possibilitar a emissão de listagem de transferências bancárias e financeiras. 

65. Possibilitar a emissão do resumo mensal (capa do balancete). 

66. Possibilitar a emissão do razão sintético e analítico, por conta bancária, por 

elemento de despesa, por classe, ou por natureza; 

67. Emitir o decreto/fundamento: Alteração de QDD; 

68. Emitir o decreto/fundamento: Crédito especial por anulação de crédito; 

69. Emitir o decreto/fundamento: Crédito especial por excesso de arrecadação; 

70. Emitir o decreto/fundamento: Crédito especial por superávit; 

71. Emitir o decreto/fundamento: Crédito especial por operação de crédito; 

72. Emitir o decreto/fundamento: Crédito extraordinário por anulação de crédito; 

73. Emitir o decreto/fundamento: Crédito extraordinário por excesso de arrecadação; 

74. Emitir o decreto/fundamento: Crédito extraordinário por superávit; 

75. Emitir o decreto/fundamento: Crédito extraordinário por operação de crédito; 

76. Emitir o decreto/fundamento: Suplementação por anulação de crédito; 

77. Emitir o decreto/fundamento: Suplementação por excesso de arrecadação; 

78. Emitir o decreto/fundamento: Suplementação por operação de crédito; 

79. Emitir o decreto/fundamento: Suplementação por superavit; 

80. Emitir o decreto/fundamento: Transposição / Remanejamento / Transferência de 

um órgão para outro – Transferido; 
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81. Emitir o decreto/fundamento: Transposição / Remanejamento / Transferência de 

um órgão para outro – Recebido. 

82. Emitir o anexo do RREO: Anexo 1 (Balanço Orçamentário); 

83. Emitir o anexo do RREO: Anexo 2 (Demonstrativo Execução das Despesa por 

Função/Subfunção); 

84. Emitir o anexo do RREO: Anexo 3 (Demonstrativo da Receita Corrente Líquida); 

85. Emitir o anexo do RREO: Anexo 4 (Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias); 

86. Emitir o anexo do RREO: Anexo 6 (Demonstrativo dos Resultados Primários e 

Nominais); 

87. Emitir o anexo do RREO: Anexo 7 (Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder 

e Órgão); 

88. Emitir o anexo do RREO: Anexo 8 (Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE); 

89. Emitir o anexo do RREO: Anexo 9 (Demonstrativo das receitas de operações de 

crédito e despesas de capital); 

90. Emitir o anexo do RREO: Anexo 10 (Demonstração da Projeção Atuarial do 

Regime de Previdência); 

91. Emitir o anexo do RREO: Anexo 11 (Demonstrativo da Receita de Alienação de 

Ativos e Aplicação dos Recursos); 

92. Emitir o anexo do RREO: Anexo 12 (Demonstrativo da Receita de Impostos e das 

Despesas Próprias com Saúde); 

93. Emitir o anexo do RREO: Anexo 13 (Demonstrativo das Parcerias Público-

Privadas); 

94. Emitir o anexo do RREO: Anexo 14 (Demonstrativo Simplificado do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária). 

95. Emitir o anexo da RGF: Anexo 1 (Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

Detalhado); 

96. Emitir o anexo da RGF: Anexo 2 (Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida); 

97. Emitir o anexo da RGF: Anexo 3 (Demonstrativo das Garantias e Contragarantias 

de Valores); 

98. Emitir o anexo da RGF: Anexo 4 (Demonstrativo das Operações de Crédito); 
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99. Emitir o anexo da RGF: Anexo 5 (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e 

dos Restos a Pagar); 

100. Emitir o anexo da RGF: Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório 

de Gestão Fiscal). 

101. Emitir o anexo do balanço: Anexo XII (Balanço Orçamentário); 

102. Emitir o anexo do balanço: Anexo XII I (Demonstrativo de Execução Restos 

Não Processados); 

103. Emitir o anexo do balanço: Anexo XII II (Demonstrativo de Execução 

Restos Processados e Não Processados Liquidados); 

104. Emitir o anexo do balanço: Anexo XIII (Balanço Financeiro); 

105. Emitir o anexo do balanço: Anexo XIV (Balanço Patrimonial); 

106. Emitir o anexo do balanço: Anexo XIV I (Demonstrativo do Superávit/Déficit 

Financeiro); 

107. Emitir o anexo do balanço: Anexo XV (Demonstração das Variações 

Patrimoniais); 

108. Emitir o anexo do balanço: Anexo XVI (Demonstrativo da Dívida Fundada 

Interna); 

109. Emitir o anexo do balanço: Anexo XVI (Demonstração da Dívida Fundada 

Externa); 

110. Emitir o anexo do balanço: Anexo XVII (Demonstrativo da Dívida 

Flutuante); 

111. Emitir o anexo do balanço: Anexo XVIII (Inventário das Contas Ativo Não 

Circulante); 

112. Emitir o anexo do balanço: Anexo XVIII (Inventário das Contas Ativo 

Permanente e Realizável); 

113. Emitir o anexo do balanço: Relação Analítica do Ativo Financeiro; 

114. Emitir o anexo do balanço: Relação Analítica do Ativo Permanente; 

115. Emitir o anexo do balanço: Relação Analítica do Passivo Financeiro; 

116. Emitir o anexo do balanço:  Relação Analítica do Passivo Permanente; 

117. Emitir o anexo do balanço: Relação Analítica do Ativo Circulante dos 

créditos e valores a Receber de Curto Prazo; 

118. Emitir o anexo do balanço: Relação Analítica do Passivo Circulante e Não 

Circulante; 
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119. Emitir o anexo do balanço: Demonstrativo Da Dívida Ativa Tributária e Não 

Tributária; 

120. Emitir o anexo do balanço: Demonstrativo Dos Bens Móveis e Imóveis. 

121. Emitir o livro contábil da Receita Classificada; 

122. Emitir o livro contábil da Despesa Classificada; 

123. Emitir o livro contábil da Livro Caixa Fiscal; 

124. Emitir o livro contábil da Livro Razão; 

125. Emitir o livro contábil do Livro Diário. 

126. Exportar dados referente a DIRF. 

127. Exportar dados referente ao MANAD. 

128. Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de 

Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

8.2 MÓDULO INTEGRADO DE PLANO PLURIANUAL – PPA 

1. Possibilitar o cadastro de poder. 

2. Possibilitar o cadastro de órgão. 

3. Possibilitar o cadastro de secretária. 

4. Possibilitar o cadastro de unidade orçamentária. 

5. Possibilitar o cadastro das funções e subfunções 

6. Possibilitar o cadastro de rubricas de receitas. 

7. Possibilitar o cadastro de elementos de despesas. 

8. Possibilitar o cadastro de contas contábeis. 

9. Possibilitar o cadastro de fontes de recursos. 

10. Possibilitar o cadastro de programas. 

11. Possibilitar o cadastro de público-alvo. 

12. Possibilitar o cadastro de estratégias. 

13. Possibilitar o cadastro de objetivos. 

14. Possibilitar o cadastro de ação e macroação. 

15. Possibilitar o cadastramento do objetivo da ação. 

16. Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição 

Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04; 

17. Possibilitar lançar o planejamento do quadriênio; 

18. Possibilitar o lançamento dos programas com seus indicadores e índices. 
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19. Possibilitar o lançamento dos eixos estruturantes. 

20. Possibilitar o lançamento das áreas temáticas. 

21. Possibilitar o lançamento dos indicadores. 

22. Possibilitar o lançamento de receitas anteriores do PPA. 

23. Possibilitar o lançamento de previsão de receitas do PPA. 

24. Possibilitar o lançamento de ação e macroação. 

25. Possibilitar a criação dos programas de governo com todos os seus atributos 

dentro do PPA. 

 

8.3 MÓDULO INTEGRADO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

1. Possibilitar o cadastramento de ações. 

2. Possibilitar o cadastramento de programas. 

3. Possibilitar o cadastramento da lei. 

4. Possibilitar o planejamento estratégico, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e 

as metas da administração pública ano a ano que deverá constar na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

5. Possibilitar a seleção dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão 

prioridade na execução do orçamento subsequente. Observando que o mesmo 

também está totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da 

Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 

163/01 e 219/04. 

6. Possibilitar a inserção de metas e indicação de prioridades. 

7. Orientar a elaboração da LOA. 

8. Possibilitar o lançamento de receitas. 

9. Possibilitar o lançamento de despesas. 

10. Possibilitar o lançamento de dívida consolidada. 

11. Possibilitar o lançamento de renúncias. 

 

8.4 MÓDULO INTEGRADO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

1. Possibilitar cadastrar as informações sobre a lei autorizativa da LOA. 

2. Possibilitar cadastrar os poderes. 

3. Possibilitar cadastrar os Órgãos. 

4. Possibilitar cadastrar as secretarias. 
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5. Possibilitar cadastrar as unidades orçamentárias. 

6. Possibilitar lançar as receitas e despesas de anos anteriores visando alimentar os 

relatórios que necessitem de tais informações. 

7. Possibilitar somente um orçamento por rubrica no exercício, sendo permitido 

apenas fracionar o valor total da rubrica por fonte. 

8. Possibilitar gerar um novo orçamento com base no ano anterior replicando os 

mesmos valores ou adicionando um percentual, bem como poder criar um 

orçamento sem valores ou totalmente em branco. 

9. Emitir os anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual: QDD – 

Quadro de Detalhamento da Despesa; Resumo geral da receita e despesa; 

Resumo geral da receita; Receita por fonte de recurso; Demonstrativo de receita 

segundo sua natureza; Evolução da receita durantes os 3 últimos anos e 

Estimativa de receita por fonte; 

 

8.5 MÓDULO INTEGRADO DE TESOURARIA  

1. Possibilitar o cadastro de bancos, cadastro de agências, cadastro de conta 

bancária, cadastro de ordem de pagamento;  

2. Possibilitar a configuração de cheques para impressão, lançar os saldos 

bancários anteriores, cadastrar os lançamentos não contabilizados anteriores; 

3. Possibilitar reserva de saldo financeiro, lançar receitas orçamentárias, lançar 

receitas extra orçamentárias; 

4. Possibilitar o pagamento de despesas orçamentárias e o pagamento de despesas 

extra orçamentárias. 

5. Emitir listagem de receita arrecadada, despesas pagas, despesas empenhadas, 

despesas liquidadas, previsão de pagamentos, boletim diário, ordem de 

pagamento, conhecimentos de receita, transferências bancárias e transferências 

financeiras. 

6. Emitir recibo avulso. 

7. Emitir extrato bancário. 

8. Emitir demonstrativo de receita. 

 

8.6 MÓDULO INTEGRADO DE COMPRAS 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA 
Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara 

CNPJ 13.922.596/0001-29        CEP 46.980-000 

                    

50 

 

1. Possibilitar o cadastro de dotações, cadastro de forma de pagamento, cadastro de 

base legal, cadastro de forma de entrega, cadastro de produtos, serviços, 

veículos e medicamentos. 

2. Possui níveis de autorização do SD: Autorização do secretário, autorização do 

setor orçamentário e financeiro. 

3. Possibilitar o cancelamento da SD. 

4. Possibilitar validação do saldo da dotação. 

5. Possibilitar alterar a fase em que se encontra a SD, caso esteja na fase de 

classificação orçamentária poder retornar para a fase inicial do processo. 

6. Possibilitar realizar requisição de fornecimento (OF) ao fornecedor. 

7. Possibilitar cancelar ou reabrir uma requisição de fornecimento. 

8. Emitir listagem de requisições realizadas filtrando por um determinado período. 

9. Emitir relatório de requisições por produto filtrando por um determinado período. 

10. Emitir relatório de requisições por solicitante filtrando por um determinado 

período. 

11. Emitir mapa comparativo dos processos diretos de compras. 

12. Emitir relatório de acompanhamento do processo de compra: Quantidade 

adquirida, requisitada, entregue e saldo; 

 

8.7  MÓDULO INTEGRADO DE LICITAÇÕES 

1. Possibilitar o cadastro da comissão de licitação e cadastro de veículo de 

publicação. 

2. Permitir a confecção de modelos de  ATAs. 

3. Acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas desde a 

preparação até o julgamento, deliberação (preço global, menor preço por lote, 

menor preço por item), mapa comparativo de preços, parecer jurídico, sua 

homologação e adjudicação. 

4. Permitir incluir os fornecedores e suas cotações no processo licitatório. 

5. Definir o vencedor de forma automática, conforme cadastro de cotação. 

6. Permitir anexar documentos a um processo licitatório. 

7. Validar validade das certidões dos fornecedores. 

8. Possibilitar alterar o status de um processo licitatório (Em Andamento, 

Impugnada, Anulada, Fracassada ou Suspensa). 
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9. Relatório dos mapas comparativos. 

10. Possuir relatórios de dispensa. 

11. Possuir relatórios de inexigibilidade. 

12. Possuir relatórios de pregão. 

13. Possuir relatório para acompanhamento do processo (Quantidade vencida pelo 

fornecedor, entregue e saldo a entregar). 

14. Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 
8.8 MÓDULO INTEGRADO DE CONTRATOS 

1. Possibilitar o cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do contrato: 

Fornecedor, contratante, fiscal. 

2. Possibilitar o cadastro de todas as informações relativas aos contratos: número, 

objeto, datas, pareceres, valor total, tipo de moeda, valor mensal, conta bancária. 

3. Possibilitar fechar e abrir competências. 

4. Possibilitar a criação de contratos. 

5. Possibilitar lançar notificações ou advertências a fornecedores. 

6. Possibilitar lançar e validar as datas de validade das certidões dos fornecedores. 

7. Emitir relatório de saldo de contratos. 

8. Emitir relatório de contratos vigentes. 

9. Emitir relatório de contratos vencidos. 

10. Emitir relatório de contratos vencidos ou vigentes filtrando um determinado 

fornecedor. 

11. Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

12. Controlar aditivos de contratos. 

13. Controle de prazos de término de contratos. 

 

8.9 MÓDULO INTEGRADO DE CONVÊNIOS 

1. Possibilitar o cadastro de todas as informações relativas aos convênios (número 

no SIAFI, número superior, objeto, órgão superior/convenente, número e data dos 

pareceres, convenente, valor total, tipo de moeda, valor contrapartida, conta 

bancária e tipo do convênio).  
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2. Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

3. Possibilitar cadastrar os aditivos dos convênios. 

4. Controle da prestação de contas.  

5. Possibilitar o cadastro de convênio concedidos e recebidos. 

6. Possibilitar o cadastramento dos termos de cooperação técnica. 

7. Possibilitar o armazenamento de documentos anexados ao convênio;  

8. Possuir o controle dos convênios por prazo de término, possibilitando ao gestor 

configurar a quantidade de dias que o software deve informá-lo antes de sua 

finalização;  

 

8.10 MÓDULO INTEGRADO DE ALMOXARIFADO  

1. Possibilitar o cadastro de país, estados e municípios e o cadastro de unidade de 

medidas; 

2. Sistema deve vir populado com os Eventos Contábeis conforme MCASP; 

3. Sistema deve possuir cadastro Responsável do centro de custo; 

4. Possibilitar o cadastramento de produtos com descrição, foto, ramo de atividade, 

unidade de medida, tipo, família e Almoxarifados autorizados; 

5. Possibilitar o cadastro de local de Entrega; 

6. Possibilitar Cadastro de Almoxarifado descentralizado ou central. 

7. Possibilitar rotina de requisição de material para distribuição interna; 

8. Possibilitar rotina de requisição externa de material para fornecimento dos 

produtos\serviços; 

9. Possibilitar entrada de nota fiscal com detalhamento dos materiais; 

10. Possibilitar relatórios de entrada de materiais em almoxarifado. 

11. Possuir demonstrativos por conta contábil com todos os produtos que possuam 

saldo ou movimentação no período, considerando o saldo anterior, entradas, 

saídas e saldo atual por produto e por almoxarifado. 

12. Possuir relatório das movimentações dos produtos. 

13. Possuir relatório de entradas analítico por produto contendo informações sobre 

em quais notas cada produto foi lançado. 

14. Possibilitar a exportação da movimentação mensal da dispensação de 

medicamentos para o HORUS/MS. 
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15. Possibilitar o cadastro de fornecedor pessoa física com os seguintes dados: 

Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, 

e-mail) CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de 

nascimento, sexo e naturalidade. 

16. Possibilitar cadastrar fornecedor pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão 

social, nome fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, 

cidade, estado, e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição 

Estadual, telefone, fax, CRC; 

 

8.11 MÓDULO INTEGRADO DE FROTAS 

1. Possibilitar o cadastro Fornecedor pessoa física com os seguintes dados: Nome, 

endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) 

CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, 

sexo, naturalidade (cidade estado), nacionalidade, ano de chegada, carteira de 

trabalho, Foto, nº Certificado do Registro Cadastral- CRC e Categoria do Credor. 

2. Possibilitar cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, 

nome fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, 

estado, e-mail, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, telefone, Foto, nº 

do CRC e Categoria do Credor. 

3. Possuir Cadastro de Unidade Orçamentária, cadastro de Centro de custo, 

cadastro de preço de combustível, cadastro de modelo dos veículos, cadastro de 

estado de conservação e cadastro de motorista, cadastro de itens, peças e 

acessórios. 

4. Possibilitar registrar a frota de todos os veículos. 

5. Emitir solicitações para abastecimento de combustível. 

6. Possuir Relatório de vistoria de veículos. 

7. Possuir relatório de abastecimento agrupado por veículo. 

8. Possuir relatório de abastecimento realizado possibilitando o filtro por período. 

9. Possuir relatório de saída de veículos. 

10. Possuir relatório de multas agrupado por veículo. 

11. Possuir relatório de manutenções realizadas. 

12. Gráfico de consumo de combustível. 

13. Gráfico de manutenção. 
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14. Gráfico de despesas por multas. 

15. Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

8.12 MÓDULO INTEGRADO DE OBRAS 

1. Possibilitar o cadastramento dos Fiscais de Obras. 

2. Possuir tabela com as funções de obras e suas unidades de medidas; 

3. Possuir tabela com os tipos de obras; 

4. Possuir tabela com os regimes de execução de obras; 

5. Possibilitar o cadastro completo da Ordem de Serviço (OS), contendo: Número da 

OS, Descrição, Valor, Fornecedor, Objeto, Licitações/Dispensas ou 

Inexigibilidades, etc); 

6. Cadastro completo da Obra contendo: Número, Descrição, Número da OS, Valor, 

Função da Obra, Datas, Prazo de Conclusão, Situação, Tipo de Obra e Fiscais da 

Obra; 

7. Cadastro e Controle das Medições/Planilha da Obra contendo: início e término da 

medição,  das notas fiscais da medição, Atestadores da medição e Valor; 

8. Controle dos Contratos/Contratação de Mão de Obra anexos a Obra. 

9. Cadastro e Controle dos Termos de Parceria/OSCIP e posteriores prorrogações; 

10. Exportar os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia de fiscais por obra; 

11. Exportar os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia de medições de obras;  

12. Exportar os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia de contratos de obra; 

13. Exportar os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia de termo de parceria 

da obra;  

14. Exportar os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia de prorrogação do 

termo de parceria da obra. 

 

8.13 MÓDULO DE BUSINESS INTELLIGENCE – SIAFIC 
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1. Gráfico de Barra que demonstre o orçamento da receita por tipo de administração; 

2. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por órgão; 

3. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por categoria da 

receita; 

4. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por espécie da 

receita; 

5. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por origem da 

receita; 

6. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por rubrica da 

receita; 

7. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da receita por fonte de 

recurso; 

8. Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor total do orçamento da receita 

por ano; 

9. Gráfico de Barra que demonstre o orçamento da despesa por tipo de 

administração; 

10. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de 

orçamento; 

11. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de 

órgão; 

12. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por órgão; 

13. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por unidade; 

14. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por função; 

15. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por subfunção; 

16. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por programa; 

17. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por tipo de 

ação; 

18. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por ação; 

19. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por categoria 

da despesa; 

20. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por natureza 

da despesa; 
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21. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por modalidade 

da despesa; 

22. Gráfico de Barra que demonstre o valor do orçamento da despesa por elemento; 

23. Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor total do orçamento da 

despesa por ano; 

24. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

receita prevista por órgãos e por ano; 

25. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

receita prevista por tipo de administração e por ano; 

26. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

receita prevista por categoria da receita e por ano; 

27. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

receita prevista pela origem da receita e por ano; 

28. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

receita prevista por rubrica e por ano; 

29. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

receita prevista por fonte de recursos e por ano; 

30. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

despesa  fixada por órgãos e por ano; 

31. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

despesa  fixada por tipo de orçamento e por ano; 

32. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

despesa  fixada por operação e por ano; 

33. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

despesa  fixada por categoria da despesa e por ano; 

34. Gráfico de linha comparativo que demonstra a evolução entre os valores da 

despesa  fixada por natureza da despesa e por ano; 

35. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por banco; 

36. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por conta 

pagadora; 

37. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por fonte; 

38. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por órgão; 
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39. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por categoria da 

receita; 

40. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por origem da 

receita; 

41. Gráfico de barra que demonstra o valor da receita arrecadada por rubrica; 

42. Gráfico de linha que demonstra a evolução do valor da receita arrecadada por 

ano; 

43. Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da receita 

arrecadada por órgão; 

44. Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da receita 

arrecadada por categoria da receita; 

45. Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da receita 

arrecadada por origem da receita; 

46. Gráfico de linha que compara o valor da receita prevista versus o valor da receita 

arrecadada por rubrica; 

 

9.0 DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Cédula de Identidade do (s) Sócio (s) administrador (es);  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

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

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Cartão do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal e Estadual da sede do 

licitante;  

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT expedida pelo TST; 

f) Prova de inscrição no cadastro municipal ou estadual de contribuinte; 

 

9.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA  

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

b) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, considerando forma e calendários legais, acompanhados dos Termos de 

Abertura e Encerramento do Livro Diário devidamente registrado no órgão 

competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 

data da apresentação da proposta, vedada à substituição por balancetes ou 

Balanço Provisório. O licitante apresentará, conforme o caso, autenticados, 

publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde 

foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado com os respectivos 

Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da 

sede da Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos 

obrigatoriamente firmados pelo Contador registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade (DHP) e pelo Dirigente/Sócio, qualificados. 

c) A boa situação financeira da licitante, será aferida pela demonstração, no mínimo, 

dos seguintes índices: 

 

I. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/ PC >ou = 1,0 
 

II. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC + RLP)/( PC + ELP) >ou =1,0 
 
III. GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC + ELP) / AT <ou = 0,50 

 
IV. ONDE: 

AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
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ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
AT = ATIVO TOTAL 
 

c.1) Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; 

d) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda) ou similares: 

e) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

c.2) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 

(Lei Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte): 

a) Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 

original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples, neste caso, 

mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação na 

sessão. 

c) Comprovação de Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

total da licitação. 

c.1.1) Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

 

9.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Alvará de Localização e Funcionamento.  

b) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível 

com objeto licitado da licitação, através da apresentação de atestado fornecido 

por pessoa jurídica de direito, público ou privado.  

c) Comprovação ou indicação de que possui pelo menos 01 (um) profissional com 

nível superior da área de tecnologia da informação para atuar como responsável 

técnico. 
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9.5 DAS DECLARAÇÕES  

a) Declaração expressa da licitante devidamente assinada por seu representante 

legal, carimbada e em papel timbrado da Licitante de que todas as 

funcionalidades propostas para o fornecimento do objeto da licitação estão 

desenvolvidos, testados e em condições de imediata implantação atendendo a 

todos os requisitos técnicos e funcionais exigidos no termo de referência e edital; 

b) Declaração expressa da licitante devidamente assinada por seu representante 

legal, carimbada e em papel timbrado da Licitante de que, à época da assinatura 

e durante toda a vigência do contrato, disporá de corpo técnico operacional, 

gerencial e executivo para cumprir todos os requisitos do termo de referência e 

edital; 

c) Declaração expressa da licitante devidamente assinada por seu representante 

legal, carimbada e em papel timbrado da Licitante de que tem a capacidade de 

implantar todo o serviço requerido no certame em um prazo máximo de 90 dias 

contados a partir da data de início dos serviços; 

 

10.0 PROVA DE CONCEITO  

 
10.1 Como é sabido, durante a realização de procedimento licitatório, a 

Administração poderá solicitar dos licitantes amostras ou protótipos dos 

produtos ofertados, para realização de prova de conformidade com o que está 

especificado e configura a necessidade imperiosa da administração. Trata-se 

da chamada prova de conceito, cujo objetivo consiste em verificar se a 

solução apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar satisfaz as exigências do ato convocatório, a exemplo de 

características técnicas, qualidade, funcionalidades desejadas e 

desempenho das plataformas. 

 

10.1.1 Essa avaliação consiste na demonstração prática dos produtos 

ofertados através de uma amostra definida pela administração à luz das 

especificações solicitadas no termo de referência. Dessa forma, a 

aceitação da amostra constitui condição para adjudicação do objeto do 
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certame, de maneira que, caso a unidade amostrada não seja aprovada 

mediante as condições pré-estabelecidas no instrumento convocatório, o 

licitante é desclassificado, e o próximo é convocado, na ordem de 

classificação, ex vi do disposto no art. 4o, inciso XVI, da Lei Federal no 

10.520/2002; 

 

10.1.2 Insta frisar, que a exigência em tela, quando eficaz e razoável, 

poderá́ constituir um ganho de eficiência nas compras/contratações do 

Município, porquanto reduziria o tempo e o custo de uma contratação.  

10.1.3 O procedimento de avaliação de amostras apresenta-se como meio 

útil para a Administração Pública aumentar a probabilidade de adquirir 

produtos com melhor qualidade, na medida em que permite efetiva 

avaliação do objeto licitado previamente à celebração contratual. 

10.1.4 Diante do exposto, após a disputa de lances e a regular habilitação 

frente aos critérios estabelecidos pelo edital e seus anexos, deverá ser 

realizada a prova de conformidade segundo os critérios aqui 

estabelecidos. 

10.1.5 Finalmente define-se a AMOSTRA como um recorte, um 

subconjunto das funcionalidades requeridas neste termo de referência. 

Define-se como ROTEIRO a sequência ordinária e lógica de execução 

das funcionalidades conforme anexo I termo, definidas pela área técnica e 

aprovadas pelo grupo gestor, como PROCEDIMENTO a execução 

conforme ditames também abaixo regulados e finalmente como 

REGISTRO, as atas que serão geradas nas sessões das provas de 

conformidade, com toda a documentação da prova e principalmente com 

os registros de ATENDE ou NÃO ATENDE para os requisitos da 

AMOSTRA definida pela área técnica.   

 

10.2 A LICITANTE vencedora da etapa de lances e habilitada segundo os 

critérios já definidos neste Termo de Referência e seus Anexos, deverá 

disponibilizar técnicos para efetuar apresentações e/ou eventos para 

demonstração dos sistemas propostos, rodando nas instalações do 

CONTRATANTE funcionalidades conforme AMOSTRA para a aprovação 
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dos servidores indicados pela CONTRATANTE de acordo com o descrito 

neste termo de referência, em locais previamente definidos pelo setor da 

responsável pela operação do sistema a ser contratado, no prazo 

máximo de 48 horas após a convocação do Pregoeiro/Comissão, sob 

pena de desclassificação da LICITANTE caso a mesma não compareça. 

 

10.2.1 É vedada a prova de conceito em seu formato tele presencial ou 

virtual.  

10.2.2 A Prova de Conceito ocorrerá em seu formato presencial, após a 

convocação do Pregoeiro, conforme item 10.1; 

10.2.3 No ato da convocação o pregoeiro e sua equipe de apoio 

deverão indicar o local, horário e equipe técnica responsável 

que irá aplicar a prova de conceito.  

10.2.4 Todos os documentos e comprovações, cujas impressões sejam 

oriundas da verificação de conformidade do objeto (prova de 

conceito) serão anexados ao processo que originou esta licitação. 

 

10.3 DA APLICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO  

10.3.1 A PROVA DE CONCEITO deverá ser realizada para comprovação 

de funcionamento e atendimento de uma AMOSTRA conforme 

abaixo: 

 

a) A AMOSTRA a ser demonstrada será, conforme tabela (anexo I) disponibilizada 

neste termo;  

b) Considera-se eliminado na prova de conceito o licitante que deixar de satisfazer, o 

percentual mínimo exigidos dos Requisitos e funcionalidades estabelecidos neste 

termo, conforme descrição abaixo: 

 

 
ITENS 

 
DESCRIMINAÇÃO 

%. 

01 
REQUISITOS DE CONTROLE E A EVIDENCIAÇÃO 

100% 

02 
REQUISITOS DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

100% 

03 
REQUISITOS TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS  

100% 
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04 
REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA: ARQUITETURA E 

TECNOLOGIA    100% 

05 
REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA: USABILIDADE E RECURSOS     

100% 

06 
REQUISITOS GERAIS DE TECNOLOGIA: SEGURANÇA  

100% 

07 
MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE CONTABILIDADE, 
TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL – PPA, LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA). 

100% 

09 MÓDULO INTEGRADO DE OBRAS  90% 

10 MÓDULO INTEGRADO DE COMPRAS 90% 

11 MÓDULO INTEGRADO DE LICITAÇÃO 90% 

12 MÓDULO INTEGRADO DE CONTRATOS 90% 

13 MÓDULO INTEGRADO DE CONVÊNIOS  90% 

14 MÓDULO INTEGRADO DE ALMOXARIFADO 90% 

15 MÓDULO INTEGRADO DE FROTAS 90% 

16 BUSINESS INTELLIGENCE SIAFIC. 100% 

 

c) Os itens relacionados ao decreto federal nº 10.540/2020, deverão ser 
atendidos em sua totalidade, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.   

d) Caso a prova de conceito não atenda os ditames acima, o LICITANTE de menor 

preço e habilitado será desclassificado, e será chamado o segundo menor preço 

e habilitado, e assim por diante até o pleno atendimento das exigências. 

e) Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da Prova 

de Conceito são de responsabilidade de cada um dos licitantes. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) A Empresa Contratada garante que o sistema está em perfeitas condições de uso 

e pronto para ser implantado; 

b) A garantia do software contra erros (bugs) deverá existir durante toda a vigência 

do contrato.  

c) Adequação dos sistemas: Entende-se como adequação dos sistemas, a 

promoção dos sistemas originalmente entregues pela CONTRATADA ao modelo 

mínimo exigido pela Prefeitura de Iraquara, descrito no Termo de Referência, 

considerando todos os padrões tecnológicos mencionados. O treinamento deverá 
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ser executado durante o processo de implantação, à todos os usuários de todos 

os sistemas. 

d) A Implantação do sistema, banco de dados e serviços relacionados ao 

funcionamento pleno do sistema. Como funcionamento pleno do sistema, 

entende-se o acesso às telas e dados conforme originalmente fornecido pela 

CONTRATADA, além do cadastro inicial dos usuários e seus respectivos perfis. 

e) Na Implantação deverá ser feito o levantamento com vistas à adequação dos 

sistemas. 

f) A Migração de dados: Todos os dados deverão ser migrados do sistema 

atualmente em uso para o novo sistema implantado. Deverão ser considerados 

todos os movimentos e não apenas valores de saldos ou correspondentes a 

fechamentos mensais. Os registros podem ser adequados à formatação do banco 

de dados a ser implantado, mas deverá ser mantida a total fidedignidade dos 

dados. 

g) A contratada deverá prover serviços de suporte técnico (remoto e assistido) e de 

manutenção (corretiva, evolutiva e legal) do software, sem custos adicionais, além 

daqueles relativos à mensalidade de suporte técnico e manutenção, a fim de 

garantir a plenitude operacional e o funcionamento satisfatório da solução. 

h) Suporte Técnico via telefone: A Contratada deverá manter serviço de suporte 

Técnico via telefone ou chat on-line ilimitado prestado em idioma português, 

disponível contato com os técnicos da sede da Contratada, em horário comercial, 

de segunda a sexta-feira. 

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA DESPESA 

Órgão/Unidade 02.04.01 

Atividade 2008 

Elemento de 
Despesa 

3390.40.00 

Fonte de 
recursos 

1.500.0000 

 

13. – OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS: 

a. CONTRATADA: 

a) Atender prontamente a quaisquer exigências da Prefeitura Municipal, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 
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b) Comunicar à Secretaria responsável, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da efetiva prestação do serviço, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

d) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência ou na minuta de contrato;  

e) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, deslocamento do carro e quaisquer outras que incidam ou venham a 

incidir na execução do contrato; 

f) Corrigir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem ônus para o 

CONTRATANTE, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a apresentar 

defeitos durante o prazo de garantia estipulado. 

g) Atender as regras e adequações do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de 

Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, conforme diretrizes 

do Decreto Federal nº 10.540/2020.    

 

b. CONTRATANTE: 

a) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivos; 

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado;  

c) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

14. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a. Os ilícitos administrativos sujeitarão os infratores às cominações legais, 

garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
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b.  Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

(art. 87 da Lei no 8.666/93): 

I. Advertência  

II. Multa  

III. Suspensão, temporária de participação em licitação e impedimento 

de contrata com a Administração, por prazo não superior a 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 contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso item anterior 

c. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. (art. 87, §2o, da Lei no 8.666/93); 

d. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará a 

CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista na cláusula seguinte. 

e. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais nas 

hipóteses do art. 88 da Lei no 8.666/93. 

f. Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a 

que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei no 8.666/93, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multas e das demais cominações 

legais. (art. 7o da Lei no 10.520/02); 
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g. Os ilícitos administrativos sujeitarão os infratores às cominações legais, 

garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da 

apresentação da nota fiscal que deverá indicar o número do banco, agência e 

conta corrente, para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.  

12 A liberação do pagamento ficará condicionada a verificação da situação da 

contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas 

também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos 

do processo.  

13 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota 

fiscal/fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, não 

respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atraso na 

liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da 

contratada. 

 

16.  VIGÊNCIA DO CONTRATO  

a) A vigência do contrato será de 12 doze (meses), contados a partir da assinatura.  

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 

17.  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

a) A execução do contrato será acompanhada pelo servidor designado 

representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, que 

deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas às disposições deste 

Contrato, sem que não será permitido qualquer pagamento. 

 

18.  ORÇAMENTO DETALHADO ESTIMADO EM PLANILHA COM PREÇO 

UNITÁRIO E VALOR GLOBAL (Em anexo) 
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O orçamento detalhado estimado em planilha não é peça obrigatório do 

Edital, caso o licitante queria obter tais informações, deverá protocolar seu pedido 

junto ao Setor de Licitações, solicitando acesso aos autos do Processo 

Administrativo para obtenção desse orçamento, conforme acórdãos nº´ 394/2009, 

2816/2019 e 1513/2013 – Plenário - TCU. 

 

19. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS   

A licitante entregará os produtos/executará os serviços nos locais indicados pelo 

Município imediatamente, após a emissão da Ordem de Fornecimento/Serviços 

expedida pelo Setor responsável. 

 

20. PROPOSTA REFORMULADA  

A proposta reformulada deverá ser tomada como base os valores unitários informados 

pelo Município como referencial. Assim a vencedora deverá apresentar a planilha de 

preços atualizada e o percentual de desconto concedido na sessão deverá ser 

aplicado linearmente em todos os itens. 

 

21. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Iraquara/BA, 27 de fevereiro de 2023.  
 

__________________________________________________ 

Amarildo Ramos Pereira 
Técnico de Informática 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 
XXXXX, XX de xxxxxxxx de 2023 
 
À  Prefeitura Municipal de ______ - Bahia 
 
At.: Pregoeiro (a)  Municipal 
 
Pregão Eletrônico  nº xxx/2023 
 
Sr. Pregoeiro (a),  
 
Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa XXXXXXX, CNPJ nº 
....................., situada na ......................, vem apresentar a sua Proposta de Preço para a  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de locação de software em atendimento ao novo padrão SIAFIC, com 
base no Decreto Federal nº 10.540/2020, contemplando à implantação, 
migração/conversão de dados, treinamento, suporte, manutenção corretiva e 
evolutiva, por tempo determinado, para atender as necessidades dos poderes 
executivo e legislativo do Município de Iraquara, Estado da Bahia. Tipo: Menor 
Preço Global, conforme detalhamento nos quadros a seguir: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 
ITENS 

 
DESCRIMINAÇÃO 

QUANT. 
Und 

MEDIDA 

Valor 
mensal 

Valor 
global 

 

1.0 

MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO 
PLURIANUAL – PPA, LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA). 

12 Mês 

  

2.0  MÓDULO INTEGRADO DE OBRAS  12 Mês   

3.0 MÓDULO INTEGRADO DE COMPRAS 12 Mês   

4.0 MÓDULO INTEGRADO DE LICITAÇÃO 12 Mês   

5.0 MÓDULO INTEGRADO DE CONTRATOS 
12 Mês   

6.0 MÓDULO INTEGRADO DE CONVÊNIOS  12 Mês   

7.0 MÓDULO INTEGRADO DE ALMOXARIFADO 12 Mês   

8.0 MÓDULO INTEGRADO DE FROTAS 12 Mês   

9.0 BUSINESS INTELLIGENCE SIAFIC 12 Mês   
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10 HOSPEDAGE, DE BANCO DE DADOS  12 Mês   

11 IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E 
TREINAMENTO  

01 Serviços 
  

CÂMARA MUNICIPAL 

1.0 MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL 
– PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

12 Mês   

2.0 HOSPEDAGE, DE BANCO DE DADOS  12 Mês   

3.0 IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E 
TREINAMENTO  

01 Serviço   

 

O valor total da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de:  

R$ (xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

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

 

Atenciosamente, 
 
Carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal 

 

                                             Iraquara/BA, 27 de fevereiro de 2023.  
 

 
Amarildo Ramos Pereira 
Técnico de Informática 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
 

ANEXO III  
 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 
 
  A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
_________ nº ______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal, 
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 
 
  a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em 
atendimento a Lei Complementar 123/2006; 
 
  b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º do Artigo 3º LC 123/06; 
 
  c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 
habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

Localidade e data: ____________ 
 

______________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
________________________ 

Assinatura do Contador responsável 
Nº CRC 

 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto aos documentos do Credenciamento. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
ANEXO IV  

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

(Nome da empresa), CNPJ n. xxx, Sediada na xx, declara, sob as penas da lei, que 

preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital, 

do Pregão Presencial para Registro de Preços n° __/2023, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

 
Localidade e data: 

 
Assinatura 

Identificação do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto aos documentos do Credenciamento. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
 

ANEXO V – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

CREDENCIAMENTO 
 

A __________________, CNPJ nº. ____________, por seu representante legal infra 

assinado, CREDENCIA para em seu nome, o (s) Sr. (s)_______________________ 

Carteira (s) de identidade nº__, CPF nº _______________,representá-la junto ao (à) 

Pregoeiro(a) DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, consoante a exigência contida no 

Edital da Licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis para dar lances, 

impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer 

deliberações atinentes a esta licitação de n. xxx/xxx, ficando-lhe (s) vedado o 

substabelecimento. 

Atenciosamente, 

 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto aos documentos do Credenciamento. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  Nº: 013/2023 

 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Iraquara na Modalidade 
Pregão Presencial nº ___/2023, do tipo Menor Preço _________que objetiva a 
___________, com data da reunião inicial marcada para o dia __ de _______ de 2023, 
às __:__ horas na sala da Comissão Permanente de Licitações - CPL, que não 
possuímos servidor público municipal em nosso quadro técnico, conforme determina o 
art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
_______________, __ de _________________ de ____. 
Local e data  
 

_____________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto aos documentos do Credenciamento. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 
 

 (Nome do representante da licitante), RG nº xxx, CPF nº xxx, (nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), (cargo que ocupa na empresa) devidamente constituído 
pela (nome da empresa), CNPJ sediada à (endereço completo) doravante 
denominada licitante, para fins do disposto no item 05 do edital de Pregão 
Presencial nº ......../2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº ......../2023, 

foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 

Presencial nº ......../2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 

outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Presencial nº ......../2023, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Presencial nº ......../2023, não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Presencial  nº ......../2023, não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da(o) 

comissão antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
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_________________, _____ de _________________ de 2023. 
 

__________________________________________________ 
(Nome e assinatura do declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto à Proposta de Preços. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
ANEXO VIII 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 

 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
________________,  ______ de _________________________ de _____. 
Local e data  
 
 
 

______________________________________ 
 

Licitante interessado  
  Nome e Número da Identidade do Declarante 

 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto aos documentos de Habilitação. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
 
 

ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 
(nome da empresa), CNPJ nº __________, sediada (endereço completo), declara, 

sob as penas da lei, que até esta da ta inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 
 

    (a):------------------------------------------------------   
    Nome e Número da Identidade do Declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Apresentar a declaração junto aos documentos do Credenciamento. 
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Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2023 

 
 

ANEXO X 
 

MINUTA DA ATA  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

 
O MUNICÍPIO DE IRAQUARA, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de 
Iraquara, inscrita no CNPJ nº 13.922.596/0001-29, localizada na Rua Rosalvo Felix, nº 
74, Centro, Iraquara-Ba, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
___________, brasileiro, casado, portador do RG nº .......................... SSP/BA, e CPF nº 
........................... residente e domiciliada à Rua .................., nº .........., .........., Iraquara, 
Bahia, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa _________________, 
estabelecida na _________________, n° ___________, CNPJ n° _________________, 
neste ato representada pelo Sr(a) ___________________, portador da carteira de 
identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante 
denominada DETENTORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e 
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2023, conforme consta do processo administrativo 
próprio, firmam o presente Contrato, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas 
alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR 

 
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO AO 
NOVO PADRÃO SIAFIC, COM BASE NO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, 
CONTEMPLANDO À IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO/CONVERSÃO DE DADOS, 
TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR 
TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA, ESTADO DA BAHIA. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
1.2 – Os serviços poderão não ser solicitados pelo Município. Quando solicitados, serão 
executados pela CONTRATADA acima identificada, mediante emissão e recebimento 
pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de serviços). 
 

CLÁUSULA II - DA VIGÊNCIA 
2.1 - O presente contrato vigorará a partir da assinatura do contrato até ____de 
________ de _____. 
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2.2 – A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, 
salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício 
subsequente, dada continuidade dos serviços; 
2.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo 
com o Contrato. 
 

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
 

3.1 Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
mensal de R$ _____________ (________________________) até o dia ____ de 
_________ de ______, resultante das quantidades constantes do objeto do Edital do 
Pregão Presencial nº 013/2023, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas, para execução dos serviços, conforme planilha 
a seguir: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 

ITENS 

 

DESCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

Und 
MEDIDA 

Valor 
mensal 

Valor 
global 

 

1.0 

MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO 
PLURIANUAL – PPA, LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA). 

12 Mês 

  

2.0  MÓDULO INTEGRADO DE OBRAS  12 Mês   

3.0 MÓDULO INTEGRADO DE COMPRAS 12 Mês   

4.0 MÓDULO INTEGRADO DE LICITAÇÃO 12 Mês   

5.0 MÓDULO INTEGRADO DE CONTRATOS 
12 Mês   

6.0 MÓDULO INTEGRADO DE CONVÊNIOS  12 Mês   

7.0 MÓDULO INTEGRADO DE ALMOXARIFADO 12 Mês   

8.0 MÓDULO INTEGRADO DE FROTAS 12 Mês   

9.0 BUSINESS INTELLIGENCE SIAFIC 12 Mês   

10 HOSPEDAGE, DE BANCO DE DADOS  12 Mês   

11 IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E 
TREINAMENTO  

01 Serviços 
  

CÂMARA MUNICIPAL 

1.0 MÓDULO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL (MÓDULOS DE 
CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANO PLURIANUAL 
– PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

12 Mês   
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2.0 HOSPEDAGE, DE BANCO DE DADOS  12 Mês   

3.0 IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E 
TREINAMENTO  

01 Serviço   

 
CLÁUSULA IV- DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da 
apresentação da nota fiscal que deverá indicar o número do banco, agência e conta 
corrente, para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.  
 
4.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a verificação da situação da 
contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no 
processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.  
 
4.3 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota 
fiscal/fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, não 
respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação 
dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada. 
 
4.4 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Tesouraria - Secretaria Municipal 
de Fazenda, localizada na Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara-Ba, a nota fiscal 
do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida 
em nome do MUNICIPIO DE IRAQUARA e conter o número do empenho 
correspondente; 
 
4.5 - Além da nota fiscal do(s) produto(s) entregue(s)/serviços realizados, a(s) 
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) 
os seguintes documentos: 
 
4.5.1 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 
 
4.5.2 – Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
4.5.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral); 
 
4.5.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade; 
 
4.5.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 
 
 
CLÁUSULA V - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO 
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5.1 - O prazo de entrega dos produtos/realização dos serviços será até 5 (cinco) dias a 
partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento ou de serviços 
emitida pelo setor responsável. 
 
5.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a 
entrega/execução dos produtos/serviços foi feita/realizada, além da identificação de 
quem procedeu ao recebimento dos produtos/serviços. 
 
5.2.1 – A entrega/execução será feita nos endereços constantes das ordens de 
fornecimento/serviços, e caberá ao responsável pelo recebimento dos produtos ou 
fiscalização dos serviços, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 

 
5.2.2 - Quando o objeto se tratar de fornecimento, além da entrega no local designado 
pelo órgão solicitante, conforme subitem 12.2.1, deverá a licitante vencedora também 
descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-
se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes. 

 
5.3 - Toda e qualquer entrega/execução de produtos/serviços fora do estabelecido neste 
edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-
los ou refazê-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta 
e risco tais substituições ou correções, sendo aplicadas também, as sanções previstas 
neste edital. 
 
5.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
Solicitantes não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
 
5.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de três dias contados da notificação da não aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 03 (três) dias. 
 
5.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência 
do produto/serviço que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou 
notificando a CONTRATADA para substituição do objeto entregue em desacordo com as 
especificações. 
 
5.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
  

 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES 

 
    6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A) Atender prontamente a quaisquer exigências da Prefeitura Municipal, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

B) Comunicar à Secretaria responsável, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da efetiva prestação do serviço, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

C) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

D) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou 

na minuta de contrato;  

E) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

deslocamento do carro e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato; 

F) Corrigir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem ônus para o 

CONTRATANTE, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a apresentar 

defeitos durante o prazo de garantia estipulado. 

G) Atender as regras e adequações do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de 

Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, conforme diretrizes do 

Decreto Federal nº 10.540/2020.    

 

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivos; 

B) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado;  

    C) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

CLÁUSULA VII - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO 
 

7.1 – O contrato de prestação de serviços será formalizado pela emissão e retirados da 
Nota de Empenho pela detentora e solicitados através de Ordem de Serviço. 
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7.2 – A Contratada será obrigada a atender todas as solicitações efetuadas pelo 
município durante a vigência do contrato, desde que tenha sido informado com a devida 
antecedência de sua programação.  
 
7.3 – Toda prestação de serviços deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade 
requisitante, com a devida antecedência, a qual deverá ser feita através de Nota de 
Empenho ou ordem de serviço.  
 
7.4 - Todo e qualquer serviço fora do estabelecido neste edital, será imediatamente 
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) refazê-los, o que 
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de três dias, ficando entendido que correrão 
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.  
 
7.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e 
demais normas pertinentes. 
 

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES 
 

8.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses dos itens abaixo relacionados, será aplicada 
a seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 
 
8.2 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
2 (dois) anos quando: 
 
Não celebrar o contrato; 
Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
Apresentar documentação falsa; 
Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
Não mantiver a proposta; 
Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
Comportar-se de modo inidôneo; 
Cometer fraude fiscal. 
 
8.3 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 
 
8.3.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
8.3.2 Multa por atraso imotivado na realização dos serviços, nos prazos abaixo 
definidos: 
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a) 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, por atraso na apresentação das 
bandas/grupos musicais, ou descumprimento do cronograma de apresentação, 
elaborado em comum acordo com a organização de cada evento e a empresa 
CONTRATANTE; 
b) 30% (trinta por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido 
para montagem e desmontagem das estruturas dos eventos, após notificação por escrito 
pela Fiscalização para o cumprimento de determinações; 
 
8.3.3 A multa dobrará a cada caso de reincidência, sem prejuízos da cobrança de 
perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da 
rescisão contratual; 
 
8.3.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
 
b) deixar de executar os serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20%; 
 
c) prestar os serviços em desacordo com os projetos básicos, termo de referência, que 
apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a 
segurança das pessoas: multa de 10% a 20%; 
 
8.4 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 
8.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 03 
(três) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da 
PREFEITURA.  
 
8.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda 
unilateralmente o contrato. 
 
8.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa 

 
8.8 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
 
8.9 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços (ou instrumento 
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, 
nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 
21/6/1993 e legislação subsequente. 
 
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de 
manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.  
 
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do contrato, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa da vencedora, e de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo 
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.  
 
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
 

CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES 
 

10.1 – O objeto deste contrato poderá ser requisitado pelos órgãos desta Administração, 
através do Setor de Compras. 
 

CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES 
 
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.  
 

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes deste 
contrato, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho, através da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: 02.04.01 
Atividade:  2008  
Elemento de Despesa: 3390.40.00 
Fonte de Recurso – 1.500.0000 
 

CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
13.1 – O presente contrato reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 013/2023, tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.  
 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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14.1 – Integram este contrato, o edital do Pregão Presencial n° 013/2023 e proposta da 
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.  
 
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a 
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de direito. 
 

CLÁUSULA XV – DO FORO 
 
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Iraquara – BA, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas deste Contrato.  
 
  E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de 
duas testemunhas abaixo. 
 
 

Iraquara, Ba, _____ de ____________ de 2023 
 

 
Prefeito Municipal 

 
 

Contratada 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
_____________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
____________________________ 
Nome: 
CPF:      

 
 
 


