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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2010
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2010
EMISSÃO: 16/03/2010

1.0 - PREÂMBULO
1.1 - O MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na modalidade de  PREGÃO PRESENCIAL, tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL”, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis, que, para tal estará  recebendo 
até às 09:30 horas do dia 29 de Março de 2010, na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAIÓPOLIS, Departamento de Compras e Licitações, situada a Avenida Getúlio Vargas, 
308, Centro, 2º Piso, os envelopes contendo as propostas de preços e documentação 
referentes ao presente Edital. A abertura dos envelopes  será realizada no dia 29 de Março de 
2010, às 10:00 horas.

2.0 OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto selecionar a melhor proposta para contratação de 
empresa para locação de sistemas de informática nas áreas de: Contabilidade Pública, 
Tributação, Tesouraria, Planejamento, Compras e Licitações, Folha de Pagamento, 
Patrimônio e Frotas, bem como sua instalação, conversão dos dados, atualização, 
customização, suporte técnico e treinamento de pessoal nos sistemas locados, conforme 
especificações no Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste Edital.

3. 0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo de atividade que 
preencham as condições exigidas neste Edital.

3.2 Não poderão participar deste Pregão as pessoas físicas, servidor ou dirigente da 
Prefeitura, as interessadas que se encontram em processo de concordata preventiva ou 
suspensiva, recuperação judicial e/ou extrajudicial, de falência, de dissolução, de fusão, de 
cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura ou que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como, as proponentes 
que se apresentem na forma de empresas em consórcio e cooperativas. 

4.0 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1 Quaisquer dúvidas porventura existentes, pedido de esclarecimentos, ou ainda, 
impugnação ao ato convocatório do presente Pregão, deverão ser objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro da Prefeitura, protocolizando pedido até  02 (dois) dias úteis anteriores 
à data de abertura, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal  
situada na Avenida Getulio Vargas, 308, 2° Piso, em Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no 
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horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o 
mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.2 Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

4.3 Não serão conhecidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os 
respectivos prazos legais.

5.0 DO CREDENCIAMENTO
5.1  Na sessão pública será admitido o credenciamento e a intervenção de somente um 
representante de cada proponente para formular propostas, o qual deverá se apresentar para 
credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório.

5.2 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 
ENVELOPES.

5.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.3.1 Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar:
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e última alteração contratual (ou 
consolidação), devidamente registrado; em se tratando de sociedade empresária, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade 
simples, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova de administrador(es) em 
exercício; se empresário, inscrição comercial devidamente registrada; em se tratando de 
empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

5.3.2 Se Representante Legal da empresa, deverá apresentar:
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;
b) Instrumento público de procuração, com firma reconhecida, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 
do proponente, ou;
c) Instrumento particular de mandato, com firma reconhecida, este deverá vir acompanhado 
de cópia do Contrato Social (original ou fotocópia autenticada), a fim de assegurar que o 
mandante detém poderes para tanto, conforme Modelo do Anexo III.
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5.4 O credenciamento será realizado no início dos trabalhos, antes da abertura dos 
envelopes contendo as Propostas e Documentação, sendo o mesmo condição obrigatória 
para a participação dos proponentes neste Pregão. Poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, 
desde que seja exibido o original, para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de  Apoio, 
ou por publicações em órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo 
Pregoeiro que se julgar necessário, verificará sua autenticidade e veracidade.

5.5 - A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou a ausência de 
representante legal de empresas proponentes não importará na desclassificação da proposta 
da respectiva empresa no presente certame. Contudo implicará na impossibilidade da 
apresentação de lances verbais, assim como impossibilitará qualquer manifestação em nome 
da empresa na sessão do Pregão.

5.6 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma empresa 
na presente licitação.

6.0 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes dos 
proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio 
receberão dos  representantes credenciados, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA QUE 
CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME 
MODELO ANEXO IV),  e, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos 
fechos, a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO exigida para habilitação dos proponentes, 
registrando em ata a presença dos participantes.

6.2 Os envelopes deverão conter as seguintes indicações externas:

Envelope contendo a Proposta:
ENVELOPE N° 01 PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2010
EMPRESA:
CNPJ:
DATA DE ABERTURA:
HORÁRIO DE ABERTURA:

Envelope contendo a Documentação:
ENVELOPE N° 02  DOCUMENTAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2010
EMPRESA:
CNPJ:
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DATA DE ABERTURA:
HORÁRIO DE ABERTURA:

6.3 A NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO MENCIONADA NO SUBITEM 6.1, 
IMPLICARÁ NA EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO, SALVO SE O 
REPRESENTANTE CREDENCIADO DECLARAR NA SESSÃO PÚBLICA, 
EXPRESSAMENTE, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. O PREGOEIRO SOLICITARÁ PARA A EQUIPE DE APOIO A 
EXPEDIÇÃO DO MODELO DE DECLARAÇÃO QUE DEVERÁ SER ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL CREDENCIADO E JUNTADA AO PROCESSO.

6.4 Serão aceitas propostas encaminhadas via postal (correio),  desde que entregues ao 
Pregoeiro e Equipe de Apoio antes do horário previsto para o início da sessão pública. O 
envelope deverá conter os documentos de credenciamento, a Declaração dando ciência  que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme Modelo Anexo IV), e, em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, a PROPOSTA  e a 
DOCUMENTAÇÃO.

6.5 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início aos trabalhos do Pregão.

6.6 Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas, sendo verificada sua  
conformidade e posterior rubrica, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

6.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.8 O Pregoeiro manterá em seu poder as propostas de todos os proponentes e a 
documentação dos proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores propostas.

7.0 DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 01)
7.1 A proposta deverá ser apresentada em original, digitada ou datilografada, em uma única 
via, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, preferencialmente 
rubricadas, devendo estar assinada na última folha, por seu representante legal, conforme 
Anexo II.

7.2 Os preços propostos deverão ser expressos em Real (R$), com no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula.

7.3 Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os custos 
necessários para o fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
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encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

7.4 Fica estipulado como valor máximo para o valor global ofertado, nos termos do art. 40, 
X, a quantia de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil) para 09 (nove) meses, sendo sumariamente 
desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior a este.

7.5 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de abertura da proposta. Caso a proposta de preço apresentada não contenha prazo de 
validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias;

7.6 Declaração de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. O proponente deverá incluir no 
envelope n° 01 PROPOSTA DE PREÇOS, comprovação do seu enquadramento como 
Microempresa (inciso I do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006) ou Empresa de 
Pequeno Porte (Inciso II Lei Complementar n° 123/2006);

7.7 O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto.

8.0 DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)
8.1 - Do envelope N° 02 DOCUMENTAÇÃO, deverão constar os seguintes documentos:

8.1.1 Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e última alteração contratual (ou 
consolidação), devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores, devendo referido documento demonstrar a 
finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, bem como o 
capital social devidamente registrado e integralizado.  

OBSERVAÇÃO: Os documentos mencionados nas alíneas "a" e "b" só serão exigidos na 
fase de habilitação quando não apresentados no ato de credenciamento (ITEM 5 - DO 
CREDENCIAMENTO).

8.1.2 – Qualificação Econômico-Financeira, por intermédio dos seguintes documentos: 
a) Certidão negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. A certidão deve estar em plena validade 
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e, na hipótese da inexistência de prazo de validade a mesma deverá ser emitida com 
antecedência máxima de 90 (noventa) dias anteriores à abertura desta licitação.

8.1.3 Regularidade Fiscal  por intermédio dos seguintes documentos:

a) Cópia do CNPJ/MF;

b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Receita Federal:

c) Certidão Negativa de Divida Ativa da União de natureza tributária, emitida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

OBS: poderá ser apresentada, para atender  as alíneas “b” e “c”, a Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, conforme Portaria 
conjunta da PGFN/RFB n° 02, de 31/08/2005.

d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais)  onde for 
sediada a empresa. A Certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da inexistência de 
prazo de validade a mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) 
dias da data de abertura desta licitação;

e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município onde for sediada a empresa. A 
certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da inexistência de prazo de validade a  
mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de 
abertura desta licitação;

f) Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

g) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal;

8.2 Se o proponente interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos que, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo o Pregoeiro 
e a Equipe de Apoio, realizar consultas on-line via internet, para verificar a sua 
autenticidade.

8.4 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o 
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original, para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, ou por publicações em 
órgãos da Imprensa Oficial. A autenticidade dos documentos pelo Pregoeiro ou Membros da 
Equipe de Apoio poderá ser feita durante a sessão, desde que as cópias estejam inseridas no 
envelope N°02  DOCUMENTAÇÃO e  o  proponente apresente o original até o momento da 
análise de seus documentos.

8.5 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação 
que não tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer documentos 
implicará na inabilitação do proponente, salvo se os mesmos estiverem de posse do 
Representante Credenciado e entregues na sessão pública.

Observação: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 
§ 1°, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 8.1.3) alíneas "a" 
ao "g", o Pregoeiro, concederá o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao  momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6 Após a análise da documentação apresentada, o Pregoeiro e os Membros da Equipe de 
Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.

9.0 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 Será desclassificada a proposta que, para viabilização, apresente vantagens ou subsídios 
que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes, 
assim como, as que não se enquadrem na conformidade com os requisitos estabelecidos no 
presente Edital.

9.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais proponentes apresentaram 
propostas para o objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.

9.3 Havendo duas ou mais propostas com preços exatamente iguais no início do certame, 
será efetuado sorteio a fim de identificar qual proponente terá preferência na oferta de lances 
verbais, conforme disposto nos parágrafos 2° e 3° do Art. 45, da Lei n° 8.666/93.

9.4 Serão classificadas pelo Pregoeiro, a Proponente  que apresentar a proposta de menor 
preço e as  demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) 
em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 4°, da Lei n° 
10.520/02.
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9.4.1 Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até que haja  no máximo 3 
(três), quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4°, 
da Lei n° 10.520/02.

9.5 Às proponentes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 ou no caso do item 
9.4.1, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de 
valores distintos e decrescentes em relação aos lances oferecidos pelas demais proponentes.

9.6 O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas, forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em 
ordem decrescente de valor.

9.7  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
em exclusão do proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo proponente, para efeitos de classificação das propostas para o item em 
disputa.

9.8 Caso não se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e classificadas as 
ofertas, exclusivamente pelo  critério de menor preço global.

9.9  O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao preço 
ofertado, decidindo motivadamente a respeito.

9.10 No que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte a aferição das 
propostas por elas apresentadas respeitará o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006.

9.11  Sendo aceitável a proposta de menor preço, serão abertos os envelopes contendo a 
documentação de habilitação dos proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores 
propostas e verificar a regularidade das documentações apresentadas a fim de declarar o 
vencedor.

9.12 Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será o proponente declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação, sendo o 
procedimento licitatório encaminhado à AUTORIDADE COMPETENTE para  homologação 
do resultado final do pregão.

9.13  Se a proposta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, verificando a sua 
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aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma  proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva 
proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.14  A data referência a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na 
hipótese de  haver outras sessões, será aquela utilizada para o recebimento dos envelopes, 
devendo, contudo, serem sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades 
decorrentes do vencimento do documento que se apresentem após aquela data.

9.15 Reserva-se ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio o direito de promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, em qualquer 
fase de seu andamento.

9.16  Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o 
Pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para 
recebimento de novas propostas.

10.0  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1 No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço global,
desde que atendidas todas as especificações constantes deste Edital.

10.2 Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o UNITÁRIO.

11.0 DO REAJUSTE
Os valores somente serão reajustados, em caso de prorrogação contratual,  após o primeiro 
ano do contrato, com base no índice IGP-M apurado no período de referência, ou na falta 
desse, pelo índice legalmente permitido à época.

12.0 DOS RECURSOS
12.1 Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais proponentes desde 
logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, sedo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.1.1  A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

12.1.2  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.
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12.1.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.1.4  A manifestação do recurso poderá ser feita na própria sessão do Pregão, e, se oral, será 
reduzida a termo em ata.

12.1.5 Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação a licitante
vencedora.

12.1.6  O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os  
fundamentos forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.

12.2 Os recursos serão dirigidos a autoridade competente,  por intermédio do Pregoeiro, o 
qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-
los à autoridade superior, devidamente instruídos, para apreciação e decisão, no mesmo 
prazo.

12.3 Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

13.0 DOS RECURSOS FINANCEIROS
13.1 - Para dar cumprimento à legislação pertinente ao assunto, informamos que os recursos 
para atender a presente despesa, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

x 19.02.2.009.3.3.90.30.00.00.00.00 (  99/2010)
x 04.03.2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 (117/2010)
x 19.11.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00 (  69/2010)
x 19.10.2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (  67/2010)
x 19.12.2.031.3.3.90.30.00.00.00.00 (  73/2010)
x 19.04.2.012.3.3.90.30.00.00.00.00 (  63/2010)
x 19.05.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (  55/2010)

14.0 DAS PENALIDADES
14.1 A proponente estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
empenho, sem  prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na 
forma da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento dos serviços de locação após a adjudicação da 
licitação;
b) Não for entregue os serviços de locação no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

14.2  A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:
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a) Advertência;
b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 
7° da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

14.3- Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro prazo 
de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
licitação  e da ampla defesa, ficará impedido de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

14.4- A aplicação das sanções estabelecidas nos itens 14.2 e 14.3 compete a CONSULTORIA 
JURÍDICA.

14.5 - As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial 
do Estado.

14.6 - A aplicação das sanções prevista neste item não exclui a responsabilização da 
proponente inadimplente por eventuais perdas ou danos causados a Prefeitura.

14.7 - No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao 
contraditório.

16.0 - FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO
16.1  – O pagamento da locação será efetuado mensalmente, até quinto dia após o 
fornecimento dos serviços de locação, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
certificado pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

16.2 - O pagamento dos serviços de implantação e suporte técnico será realizado em até 15 
(quinze) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, 
devidamente certificado pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

16.3 - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta 
será devolvida à proponente para as devidas correções.
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16.4 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os 
valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de 
responsabilidade da  CONTRATADA.

16.5 - O pagamento será realizado em conta corrente junto ao Banco do Brasil. Para conta 
corrente de outros bancos poderá haver cobrança de tarifa (conforme tabela vigente do Banco 
do Brasil).

16.6 –O prazo de execução do Contrato será até 31-12-2010, contados a partir da data de sua 
assinatura, sendo que o mesmo poderá ser renovado por períodos  sucessivos de 12 (doze) 
meses, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no inciso IV, do 
art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

17.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - Da reunião una realizada para o recebimento dos envelopes, oferecimento de lances e 
verificação da documentação da proponente habilitada, todas especificamente delineadas 
neste Edital, será lavrada ata circunstanciada que mencionará todas as proponentes, as 
propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
houver durante a realização do certame, devendo a ata ser assinada pelo Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, bem como pelas proponentes ainda presentes ao final da reunião.

17.2 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação. Poderá ser 
revogada, no todo ou em parte, pelo Prefeito, por razões de interesse público derivadas de 
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo ser anulada de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado, se houver ilegalidade.

17.3 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na proposta e documentação, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.4 - Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não 
poderão alegar.

17.5 - A  participação da proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital. 
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17.6 - Será comunicada por escrito, às empresas que retirarem o Edital, qualquer alteração 
que importe em modificação em seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.

17.7 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 
das propostas e documentação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.8 - Recomenda-se as proponentes que estejam no local indicado do preâmbulo deste 
Edital, com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

17.9 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, 
subseqüente ao ora fixado.

17.10 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos serão dirimidas pelo Pregoeiro, no endereço 
mencionado no Item 1.0 ou através do telefone (047) 3652- 2211, ramal 224.

17.11 -  O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da 
Comarca de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, com renúncia prévia e expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

Itaiópolis,  16 de Março de 2010.

MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
HELIO CÉSAR WENDT

Prefeito Municipal

RAUL FERREIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RECURSOS  COMPUTACIONAIS:

Os sistemas propostos deverão rodar:
- Arquitetura operacional..............................  CLIENTE/SERVIDOR

- Protocolo de comunicação de rede............ TCP/IP

- Sistema operacional do servidor................ WINDOWS ou LINUX

- Sistema operacional cliente (estações)........ WINDOWS 2.000 e posteriores ou Linux 

- Gerenciador de banco de dados ..... ..........  SYBASE SQL ANYWHERE versão 9 ou superior

1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

1 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e 
possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, 
e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.
2 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em 
partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os 
arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário.
3 Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas 
Origens, Bancos, bem como Boletim Financeiro Diário.
4 Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da 
Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas.
5 Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, 
Patrimonial e de Compensação.
6 Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.
7 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
8 Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global.
9 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não 
inscrição em Restos a Pagar.
10Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em 
contrapartida com mais de duas Contas Pagadoras.
11Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos 
de.Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da 
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prestação de contas.
12Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de 
parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem 
cronológica.
13Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de 
pagamento, fazendo os lançamentos necessários.
14Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no 
orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro.
15Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, 
Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.
16Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita 
orçamentária, em conta definida pelo usuário.
17Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de 
cancelamento, quando for o caso.
18Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a 
apuração do resultado.
19Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o 
balancete financeiro da prefeitura.
20Cadastrar e controlar as dotações constante do Orçamento do Município e das decorrentes
de créditos adicionais especiais e extraordinários.
21Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações.
22Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 
insuficiente para comportar a despesa.
23Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original.
24Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a 
pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por 
intervalo e/ou aleatoriamente.
25Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento e nota de despesa 
extra-orçamentária, possibilitando auditoria destas operações.
26Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a 
emissão de relatórios das despesas por tipo.
27Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação 
e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado.
28Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de 
Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários. 
29Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de 
diversas fontes para um mesmo decreto.
30Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo 
cotas mensais e limitação de empenhos. 
31Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação, e com possibilidade de emissão 
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consolidada, e agrupando por recurso. 
32Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação e por 
período de tempo.
33Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações e de saldos de empenhos globais.
34Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de 
saldos, ou lançamentos indevidos.
35Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de 
empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000.
36Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da 
Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000.
37Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e 
que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.
38Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução.
39Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas 
configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.
40Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e 
Portaria 275/00;
41Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem 
Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, 
Relação de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados.
42Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu 
pagamento.
43Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos 
administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.
44Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de 
gerar os arquivos para os Tribunais de Contas.
45Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a 
Secretaria da Receita da Previdência.
46Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme 
Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN.
47Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade 
com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.
48Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.
49Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de 
efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.
50Permitir importação automática de empenhos, liquidações, pagamentos orçamentários e de 
restos a pagar, referente às prestações de contas da Câmara.

2 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

2.1 Plano Plurianual (PPA):
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1. Permitir a definição de macro-objetivos a serem utilizados nos programas do Plano 
Plurianual.

2. Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: origem (novo, 
substituto ou continuação), tipo do Programa, macro objetivo, horizonte temporal e 
denominação.

3. Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: indicadores e índices esperados, 
órgão e gerente responsável, público alvo.

4. Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes 
informações: tipo da ação (projeto/atividade/operações especiais), tipo do orçamento 
(fiscal/seguridade social/investimentos de estatais), unidade de medida, quando 
necessário, produto, quando necessário, título e finalidade.

5. Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, 
bem como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas.

6. Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas 
audiências públicas.

7. Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos 
recursos do orçamento e orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico 
esperado no período de implementação do Plano Plurianual.

8. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a 
ser arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.

9. Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a 
ser gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.

10. Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.
11. Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino.
12. Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando: identificar o programa e ação, 

informar as metas financeiras com a indicação da fonte de recursos, informar as metas 
físicas a serem alcançadas durante a execução do programa.

13. Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.
14. Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual.
15. Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e 

seus macro-objetivos.
16. Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, 

tal como: Em andamento, concluído, paralisado.
17. Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de Despesas.
18. Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas.
19. Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir 

na implantação do programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas 
referente a cada restrição.

20. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.
21. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.
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22. Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.
23. Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual
24. Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.
25. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira
26. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual
27. Possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais.

2.2  Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO):
1 Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.
2 Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as 

metas físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de recurso.
3 Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA
4 Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes.
5 Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos.
6 Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a 

ser gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto
7 Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a 

ser arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.
8 Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO.
9 Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de compensação 

da renúncia.
10 Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa,  com as 

previsões definidas no PPA.
11 Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações.
12 Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo e a providência a ser tomada para o 

risco.
13 Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal destas 

projeções.
14 Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e da despesa com possibilidade de 

agrupamento por fonte de recurso.
15 Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção pelo tipo 

da transferência.
16 Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64:

- Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.
- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.
- Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.
- Anexo 5 – Funções e Sub-funções de Governo.
- Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo.
- Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).
- Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme 
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Vínculo.
- Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Demonstrativo da Evolução 
da Receita e Demonstrativo da Evolução da Despesa.

17 Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
18 Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino – MDE.
19 Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde.
20 Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF):

- Demonstrativo I - Metas Anuais. 
- Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.
- Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 
Exercícios Anteriores.
- Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido.
- Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos. 
- Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS. 
- Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do RPPS. 
- Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 
- Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado.
- Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total 
das Receitas.
- Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas. Anexo II 
- Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das 
Despesas.
- Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas.
- Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado 
Primário. 
- Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado 
Nominal.
- Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da 
Dívida.
- Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
- Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

21 Permitir copiar dados de outras LDO’s possibilitando escolher: Despesas (Prioridades), 
Receitas, Transferências Financeiras, Renúncias e Compensação das Receitas, Expansão e 
Compensação das Despesas, Metodologias de cálculo, Resultado Nominal, Riscos Fiscais, e 
Projeções Atuariais.

22 Permitir copiar as receitas e despesas definidas no PPA, com a opção de efetuar o 
detalhamento das Contas de receita e de despesa, Fontes de recursos e Definição dos 
valores para as metas financeiras e físicas.
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2.3 Lei Orçamentária Anual (LOA):
1. Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.
2. Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA.
3. Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária 

responsável pela arrecadação.
4. Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação que 

pertence a cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação diferente.
5. Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do 

localizador de gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores.
6. Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos órgãos da Administração Direta 

e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida).
7. Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por 

fonte de recurso.
8. Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: Despesa, 

Órgão, Unidade e Programa.
9. Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras.
10.  Emitir os seguintes anexos, nos moldes da Lei 4.320/64:

- Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.
- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.
- Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.
- Anexo 5 – Funções e Sub-funções de Governo.
- Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo.
- Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).
- Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme 
Vínculo.
- Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Demonstrativo da 
Evolução da Receita - Demonstrativo da Evolução da Despesa.

11. Permitir copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais.
12. Permitir copiar as receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o detalhamento 

de pelo menos, contas de receita, contas de despesa, fontes de recursos e valores para as 
metas financeiras.

13. Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: Demonstrativo das Receitas e 
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das 
Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde e Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal.

14. Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.

3 – SISTEMA DE COMPRAS

1. Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu 
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julgamento, registrando as etapas de:
a) Publicação do processo;  
b) Emissão do mapa comparativo de preços; 
c) Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;
d) Interposição de recurso; 
e) Anulação e revogação; 
f) Impugnação; Parecer da comissão julgadora; 
g) Parecer jurídico; 
h) Homologação e adjudicação; 
i) Autorizações de fornecimento; 
j) Contratos e aditivos; 
k) Liquidação das autorizações de fornecimento; 
l) Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos

2. Possibilitar a separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por centro de 
custo e por despesa.

3. Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços 
por lotes.

4. Permitir cadastrar fornecedores, informando: Ramos de atividade - Documentos e certidões 
negativas - Materiais fornecidos.

5. Emitir Certificado de Registro Cadastral, controlando a seqüência do Certificado, 
visualizando todos os dados cadastrais, o ramo de atividade, a documentação apresentada 
e respectiva data de validade.

6. Permitir utilizar código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou de 
forma seqüencial, ou seqüencial com grupo e classe.

7. Possuir cadastro de materiais para informar: Material perecível; Material estocável; 
Material de consumo ou permanente; tipo do combustível; Descrição; Grupo e classe; 
Dados da última compra como: data, quantidade, preço e fornecedor. 

8. Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo 
processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente. 

9. Controlar as solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de 
custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a 
quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas.

10.Controlar despesas realizadas e a realizar de uma mesma natureza, para que não ultrapasse 
os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação.

11.Permitir o controle de gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 
preestabelecidos pelo usuário. 

12.Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 
fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas 
vencidas/por vencer.

13.Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos:
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a) Bloqueio do valor da licitação, da compra direta e do termo aditivo;
b) Gerar empenhos e liquidações;
c) Atualizar dados cadastrais de fornecedores e da despesa. 

14.Permitir automaticamente o desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do 
último empenho do processo.

15.Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos dos participantes 
no processo licitatório ou na compra direta.

16.Permitir a gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para fornecedores 
digitar o preço de cada item com  leitura dos preços informados e preenchimento 
automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou separados por 
lotes. 

17.Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em licitações 
ou despesas anteriores. 

18.Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade.
19.Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, 

visualizando sua situação em cada item do processo. 
20.Possibilitar a emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, por 

dotação ou global. 
21.Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e 

autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas do 
pregão; Emissão de contratos; Notas de autorização de fornecimento;

22.Emitir o Edital de Licitação. 
23.Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão 

de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores 
e o saldo pendente.

24.Possibilitar a gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos 
fornecedores com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos preços 
dos itens.

25.Permitir o cadastro de compras diretas, informando: Data da Compra; Fornecedor; Centro 
de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega e Forma de Pagamento.

26.Gerar Processos Administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço 
cotado do Registro de Preços.

27.Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros 
relatórios desejados a partir dos modelos existentes no sistema.

28.Permitir gerar arquivos para Tribunal de Contas de Santa Catarina relativos as licitações.
29.Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório, seja 

levado para o contrato de aditivo.
30.Manter histórico das alterações do contrato, informando o de tipo alteração (acréscimo, 

diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão) e se foi unilateral ou 
bilateral.
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31.Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da 
publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial.

32.Permitir registrar a suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da situação 
de inabilitado.

33.Possibilitar copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado.
34.Possibilitar copiar os itens de uma outra compra direta.
35.Permitir agrupar os itens do processo licitatório por centro de custos.
36.Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento.
37.Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação 

(pago, vencido ou a vencer).
38.Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando a situação (entregue, 

vencido a vencer).
39.Controlar as solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.
40.Emitir relação das licitações informando: Data e hora de abertura, Número, Modalidade, 

Membros da comissão e  Objeto a ser licitado. 
41.Permitir o cadastro de comissões Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; Leiloeiros, 

informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com membros e funções 
designadas. 

42.Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 
classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).

43.Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e 
rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances. 

44.Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances. 
45.Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à 

microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006.
46.Permitir parametrização para numerar a licitação de forma seqüencial ou por modalidade, 

possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.
47.Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e Demonstrativo das compras 

efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93.
48.Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios. 
49.Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no sistema.

4 – SISTEMA DE PATRIMÔNIO

1. Ter cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, com a identificação dos bens recebidos 
em doação, em comodato, permuta e outras incorporações.
2. Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos da Prefeitura assim 
como os seus responsáveis.
3. Permitir cadastrar contas do tipo crédito/débito e classificá-las por bens móveis e imóveis.
4. No cadastro de bens visualizar a situação do bem (ativo, baixado, etc.) além do estado de 
conservação (bom, ótimo, regular).
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5. Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em outras épocas 
convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrar o bem.
6. Permitir informar no cadastro do bem o processo licitatório o qual o bem foi adquirido.
7. No cadastro de bens visualizar o valor de aquisição do bem, o total de valorizações e 
depreciações do bem mostrando também o valor atual do bem
8. Permitir a reavaliação (valorizações/depreciações) dos bens de forma individual e geral.
9. Permitir o estorno de correções feitas indevidamente
10. Não permitir alteração no valor original do bem cadastrado,
11. Efetuar baixas múltiplas por contas, departamentos, unidade administrativa e bens.
12. Controlar o envio do bem para manutenção possibilitando gerar transferências para outra 
unidade administrativa após voltar da manutenção.
13. Permitir a inclusão de novos campos no cadastro do bem para registro de informações 
adicionais.
14. Emitir relatório identificando o bem, último valor, conta ao qual ele pertence, o responsável 
pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.
15. Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável.
16. Emitir relatório com bens a inventariar para conferência de sua localização por responsável 
e unidade administrativa.
17. Emitir relatórios dos bens em inventário, termo de abertura e encerramento do inventário.
18. Permitir a geração/leitura de etiquetas com código de barra
19. Efetuar depreciações anuais por conta, por natureza.

5 - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

1 Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de 
pessoas.

2 Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para da 
relação de dependência para o IRRF.

3 Controlar a lotação e localização física dos servidores.
4 Ter cadastro com todos os campos necessários para compor a ficha funcional dos 

servidores.
5 Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor 

simultaneamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.
6 Registrar automaticamente as movimentação de pessoal, a partir dos cadastros de origem,

referente a admissão, demissão ou exoneração, rescisão, prorrogação de contrato, alterações 
salariais e de cargo, férias, aposentadoria, afastamento, funções gratificadas exercidas, 
através da informação do ato.

7 Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado.
8 Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis 

para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
9 Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve 
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ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no 
plano.

10 Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, 
período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos.

11 Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, 
unidade e centro de custos.

12 Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
13 Permitir configurações de férias por cargo.
14 Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo.
15 Controlar os níveis salariais do cargo.
16 Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria.
17 Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCE-SC.
18 Registrar requerimentos de aposentadorias e pensões.
19 Ter controle para pensionistas por morte e judicial de forma automática, sem a necessidade 

de lançamento de valores, inclusive para distribuição de valores entre cônjuges e filhos.
20 Registrar a concessão de benefícios de pensão, condicionada a informação do ato.
21 Calcular automaticamente o valor da pensão, cancelando-o se informado a data de seu 

término.
22 Permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado, com sua 

respectiva emissão de autorização.
23 Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas 

tabelas, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua 
necessidade (INSS, IRRF, salário família, entre outras).

24 Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como 
automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.).

25 Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto 
dos servidores municipais.

26 Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão.
27 Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, de direito a 

cada tipo de motivo, com códigos configuráveis, a serem gerados para RAIS, CAGED, 
SEFIP e saque do FGTS.

28 Permitir a configuração dos proventos referentes as médias e vantagens percebidas pelos 
servidores.

29 Possibilitar a configuração de afastamentos, podendo pré-definir número de dias para os 
tipos de afastamentos.

30 Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
31 Permitir deixar gravadas as seleções/filtragens de relatórios de uso rotineiros.
32 Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo complementar, 13º 

salário adiantado e integral.
33 Permitir cálculo automático e coletivo de rescisões para os contratos com prazo 
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determinado com data final na competência.
34 Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas.
35 Possui controle de faltas para desconto no pagamento das férias.
36 Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias, sem a necessidade de 

lançamento de valores manualmente.
37 Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
38 Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
39 Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a mesma 

matrícula do funcionário, registrando a data do efetivo retorno no cadastro de 
afastamentos.

40 Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário integral, de 
férias e rescisórias, para a competência atual e futura, sem gerar os encargos sociais para o 
cálculo simulado, não permitindo geração de guias ou líquidos para pagamentos.

41 Registrar o histórico salarial do servidor.
42 Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do plano de cargos.
43 Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo fixo, em um 

período determinado, em qualquer tipo de cálculo da folha.
44 Calcular automaticamente todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal, 

como IRRF, FGTS, salário família e previdência.
45 Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha, com filtro: forma de 

pagamento para o líquido da folha.
46 Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal.
47 Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP,  e arquivos retificadores 

(RDE,RDT,RRD).
48 Possuir cadastro para processos judiciais e reclamatórias trabalhistas com geração do 

arquivo SEFIP com código de recolhimento 650.
49 Possibilitar informação para SEFIP dos autônomos, inclusive com percentual diferenciado 

no caso de transporte.
50 Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de 

interesse da entidade.
51 Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no 

mês (CAGED).
52 Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão 

para previdência federal, estadual e/ ou municipal, Permitir a emissão de formulário para 
preenchimento em tela, caso não haja informações de todas as competências necessárias.

53 Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber 
em férias, 13º salário ou rescisão de contrato, demonstrando a composição das referidas 
médias e vantagens.

54 Emitir comparativo de valores, líquidos, de proventos e descontos, de situações dos 
servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes, podendo agrupar por 
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secretarias, departamentos, setores e cargos.
55 Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada 

um dos campos do comprovante de rendimentos.
56 Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e ficha 

financeira.
57 Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o arquivo do informe do comprovante 

de rendimentos.
58 Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período 

determinado pelo usuário. 
59 Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do comprovante de rendimentos.
60 Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus contratos, 

mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastamentos, atestados, faltas, 
férias e resumo dos afastamentos.

61 Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o 
usuário possa gerar os relatórios anuais.

62 Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos 
empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais, com emissão de 
resumo para conferência.

63 Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os 
servidores contratados a época, possibilitando vários lotes por competência, conforme 
instruções da CAIXA.

64 Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo 
sistema, permitindo inclusive a inserção de comentários.

65 Possuir processo de progressão salarial automatizado.
66 Controlar a progressão funcional e promoções de cargos e manter as respectivas 

informações registradas no histórico funcional do servidor com os atos publicados para 
cada servidor ao longo de sua carreira.

6 – SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO

1. Todas as taxas, impostos e contribuições deverão ser tratados pelo sistema, parametrizados 
de acordo com a legislação local quanto a sua fórmula de cálculo, correção e índices, 
moedas, etc. 

2. Possuir cadastros de ruas, bairros, distritos, bancos, agências, moedas, atividades 
econômicas, planta de valores, de fiscais, documentos fiscais, cadastro único de 
contribuintes, de cartórios, de imobiliárias,

3. Ter configuração para mensagens de carnê. 
4. Possuir cadastro de imóvel urbano e rural, configurável conforme boletim cadastral da 

Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, 
horas e textos a qualquer momento.

5. Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo 
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variar de ano para ano e também de receita para receita.
6. Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo 

resumos por tipo de isenção/imunidade  de cada receita.
7. Permitir que a Planta de Valores seja  totalmente configurável baseada no BCI e na 

localização do imóvel.
8. Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre os 

imóveis, econômicos e contribuintes.
9. Permitir controlar as receitas de várias taxas, impostos e Contribuição de Melhorias.
10.Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário 

(econômico), impedindo por exemplo que um imóvel construído fique sem área da  
construção.

11.Permitir o controle de obras no imóvel, do tipo Construção (gerar automaticamente outro 
imóvel), Reforma/Ampliação e Demolição (alterar o que já existe).

12.Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de 
carnês e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado. 

13.O sistema deve controlar a emissão de 2ª via  de guias de pagamento, com acréscimo de 
taxa por sua emissão.

14.Possibilitar a emissão parcelas através das janelas de consultas.
15.Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e 

devolvidas.
16.Prorrogar automaticamente a data de vencimento de receitas lançadas. filtrando por tipo de 

receita, por data de vencimento, por parcela, por contribuinte e por ano, demonstrando a 
data de vencimento anterior e a data do novo vencimento para conferência Possibilitar o 
cadastramento e movimentação das suspensões dos lançamentos.

17.Cadastrar as Averbações/Observações para contribuinte, imóveis, dívidas e receitas 
diversas (solicitação de serviço).

18.Controlar a emissão de documentos impressos, registrando a forma de entrega, data 
entrega e/cancelamento.

19.Possibilitar o lançamento automático de valores pagos a menor.
20.Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
21.Controlar a execução fiscal da divida ativa.
22.Cadastrar as vistorias de imóveis e econômicos.
23.Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros 

técnicos de acordo com a necessidade da Prefeitura.
24.Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando dados 

implantados na tabela de parâmetros, sem a dependência de alterações nos programas de 
cálculo e ainda permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um grupo  de contribuintes

25.Emitir carnês dos tributos e divida ativa, bem como segunda via, imprimindo 
opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e notificação de lançamentos 
endereçadas aos contribuintes que tiverem lançamentos.
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26.Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome, 
CNPJ/CPF.

27.Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa, com numeração. 
28.Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em abertos ou 

cancelados).
29.Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros
30.Emitir Gráficos para análise de receitas lançadas, arrecadadas, em dívida ativa e isenções.
31.Emitir Gráficos das Características do mobiliário e imobiliário.
32.Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando 

este possui débitos do exercício e quando está em dívida ativa. 
33.Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo 

comprador.
34.Possibilitar a simulação do cálculo do ITBI, para apreciação do contribuinte., sem gerar o 

lançamento do imposto.
35.Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas.
36.Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.
37.Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com indexadores 

para intervalos de datas.
38.Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, 

cancelamentos, estornos, etc.).
39.Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas vencidas e a 

vencer, situação do cadastro, resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por 
órgão arrecadador, de cancelamentos, de classificação da receita de acordo com plano de 
contas da Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento.

40.Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com 
parametrização do conteúdo da notificação.

41.Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa.
42.O Sistema deverá controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre o ato da inscrição 

(livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações, acréscimos legais e 
controle da execução fiscal.

43.Emissão dos livros de dívida ativa, notificação e etiquetas para os contribuintes inscritos.
44.Emissão da Certidão de Dívida Ativa automaticamente, junto com a Petição, com textos 

parametrizados,..
45.Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação 

fornecidos pelos Bancos. 
46.Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de 

todas as receitas) com valores atualizados e opção para  impressão de segundas vias, re-
parcelamentos e pagamentos.

47.Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e 
da dívida ativa.
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48.Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar várias 
receitas, outros parcelamentos e dívidas executadas, conceder descontos legais através de 
fórmulas, determinar valor mínimo da parcela e incluir taxa de expediente. 

49.Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dividas ativa e parcelas de 
dividas que o contribuinte estiver devendo.

50.Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre 
documentos e atividades, infrações, notificações. Os quais poderão ser utilizados na 
programação de ações fiscais e apurações fiscais.

51.Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto foi 
declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da 
diferença apurada, com o devido acréscimo e  notificação fiscal.

52.Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.
53.Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fazenda.
54.Possibilitar o controle de denúncias fiscais.
55.Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de atividades.
56.Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de 

Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, 
Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto 
de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal.

57.Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal.
58.Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.
59.Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa automática pelo 

pagamento de tributos e da divida ativa.
60.Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, permitindo o lançamento 

automático dos pagamentos efetuados nas contas contábeis.
61.Possuir integração com o sistema da JUCESC (REGIN).
62.Poder integrar com o sistema do Tribunal de Justiça conforme manual de execução fiscal 

virtual, onde as certidões e petições são remetidas ao fórum por meio eletrônico e com 
assinatura digital.

63.Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
64.Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações 

sobre os imóveis, econômicos e contribuintes.
65.Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário.
66.Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se.
67.Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar, 

prescrever, suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros.
68.Possibilitar que seja feito cálculo simulado, baseado no histórico de alterações, exercícios 

anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do 
exercício solicitado.

69.Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis. 
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70.Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.
71.Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas 

movimentações durante o processo.
72.Ter controle das empresas, optantes do Simples Nacional, controlando período de vigência 

da opção, conforme lei complementar 123/2006, para não gerar lançamento do ISS, com 
relatório das empresas optantes.

73.Possibilitar a emissão de alvará provisório a partir da importação do arquivo da JUCESC.
74. Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de 
autenticar os documentos de arrecadação.
75. Emitir relatório para conferência após as baixas.

7 – SISTEMA DE TESOURARIA

1. Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias.
2. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando 
automaticamente os lançamentos na Contabilidade.
3. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo 
registro.
4. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque.
5. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos 
fornecedores contra o mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos 
pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar 
automaticamente os lançamentos na Contabilidade.
6. Permitir gerar os arquivos relativos as ordens bancárias para pagamentos dos 
fornecedores com crédito em conta bancária.
7. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra-
orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa 
ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos 
automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo 
consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
8. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os 
lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os 
lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do 
saldo bancário.
9. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados 
em suas respectivas dotações/contas.
10. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra-
orçamentárias).
11. Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra-
orçamentárias).
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12. Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, 
livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de 
caixa.
13. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e 
pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na 
contabilidade.
14. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de 
cheques e ordens bancárias.
15. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes 
no sistema de tributação, agindo de forma integrada.
16. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais.
17. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para 
movimentar os caixas diários.
18. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar 
lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual.
19. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no 
momento do pagamento.
20. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos 
efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de 
cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo 
de caixa, entre outros.

8 - SISTEMA DE FROTAS

1. Emitir a ordem de abastecimento permitindo o lançamento automático da despesa
2. Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o 
status de consumo: alto, normal, baixo.
3. Permitir controlar serviços, peças e acessórios efetuadas nos veículos.
4. Possuir controle de troca de pneus gerando lançamento da despesa.
5. Permitir controlar manutenção preventiva, trocas ou complemento de óleo.
6. Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada gasta e o       
saldo restante.
7. Permitir controlar o licenciamento.
8. Permitir controlar a validade das carteiras de habilitação dos motoristas. 
9. Permitir controlar as reserva de veículos por centro de custo e por funcionário.
10. Possibilitar a emissão de relatório de gastos de veículo por período. 
11. Possibilitar a geração de relatórios gerenciais.
12. Permitir controlar os seguros dos veículos.
13. Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual, ou por uma 
ordem já cadastrada no sistema.
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14. Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os campos: centro 
de custo requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome do 
motorista e data/ hora de saída e chegada.
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

AO
MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS/SC
Comissão Permanente de Licitação 
Referente: Proposta de Preços – Edital de Pregão Presencial nº 17/2010

Em atendimento ao item 7 do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS 
para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos, na seguinte 
planilha:

1. Locação de Sistemas para Prefeitura Municipal

Item Qtde Un Descrição Valor  
unitário Valor Total 

1 09 Mês Contabilidade Pública com 06 usuários 
simultâneos

2 09 Mês Planejamento para 01 usuário

3 09 Mês Compras e Licitações com 02 usuários
simultâneos

4 09 Mês Patrimônio para 01 usuário

5 09 Mês Folha de Pagamento com 02 usuários
simultâneos

6 09 Mês Tributação com 02 usuários simultâneos
7 09 Mês Tesouraria com 02 usuários simultâneos
8 09 Mês Frotas para 01 usuário

Total Geral R$

2. Serviços Técnicos 

Item Qtde Um Descrição Valor
Unitário Valor Total 

01 01 Serviço Implantação dos sistemas e treinamento dos 
usuários

02 100 Hora 
TécnicaServiços de suporte técnico

                                                                                          Total Geral  R$

                                                        VALOR TOTAL GLOBAL R$ { 1+2}
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Valor da proposta por extenso:
Validade da proposta:
DATAR ASSINAR E CARIMBAR
Representante Legal  do PROPONENTE 
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ANEXO III

Modelo de Credenciamento

Nome da Empresa

Papel Timbrado

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..............., portador(a) da Cédula de 
Identidade n° ..................... e inscrito no CPF/MF sob n° ......................., a participar da 
licitação instaurada pela Prefeitura,  na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 17/2010,  
na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se 
em  nome da empresa............................, bem como formular propostas, fazer lances de 
preço, interpor recurso ou dele desistir e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame.

                     ........................., ........ de ........................de 2010.

 (assinatura do representante legal da Proponente) com firma reconhecida

Observação: Esta Declaração deverá vir acompanhado de cópia do Contrato Social ou 
Estatuto (original ou fotocópia autenticada).
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ANEXO IV

Modelo Declaração

Nome da empresa

Papel Timbrado    

DECLARAÇÃO

       O representante legal da Empresa ............................................................, na  qualidade 
de proponente do processo licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 
17/2010, instaurado pela Prefeitura, declara para os fins de direito que a referida empresa 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no  respectivo edital de licitação.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.

           .................................,  ...........  de   .....................  de 2010.

________________________________________
(assinatura do representante legal da Proponente)

OBSERVAÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO IMPLICARÁ NA 
EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO
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ANEXO V  - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ............./2010

CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA,  QUE 
ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS E A EMPRESA ...........................

O MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS,   Estado de Santa Catar ina,  inscr i to  no Cadastro  
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 83.102.517/0001-19, com sede à Avenida 
Getúlio Vargas, 308, Centro, na cidade de Itaiópolis – SC, neste ato representado pelo  
Prefeito Municipal, Senhor HELIO CESAR WENDT, brasileiro, casado, Empresário, 
portador do CPF nº 497.524.999-53, residente à Avenida Getúlio Vargas, 549, Itaiópolis 
– S C , d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  C O N T R A T A N T E ,  e  d e  o u t r o  l a d o  a  
empresa................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................................, 
localizada na .........................................., no município de(o)..........................., neste 
ato representada pelo (a) ............................, Senhor (a) .................................., 
doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente instrumento de 
CONTRATO, mediante as Cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na 
forma abaixo estabelecida.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa para locação de sistemas 
de  in f o rmát i ca  nas  á reas  de :  Contab i l i dade  Púb l i ca ,  T r ibu tação ,  Tesourar i a ,  
Planejamento, Compras e Licitações, Folha de Pagamento, Patrimônio e Frotas, bem 
como sua instalação, conversão dos dados, atualização, customização, suporte técnico e 
treinamento de pessoal nos sistemas locados.

1.2 Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, as peças 
constantes do Processo de Licitação n° 23/2010 – Pregão Presencial nº 17/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES 
2.1 Pela locação de sistemas de informática O CONTRATANTE pagará mensalmente a 
importância de:
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Compras e Licitações
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Frotas;
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Contabilidade Pública;
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Tesouraria;
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Tributos;.
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Folha de Pagamento;
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Planejamento;
R$ .............  (..............) para locação de sistema de Patrimônio.

2.2 Pelos serviços técnicos pagará:
R$ ............  (..............) para implantação e treinamento;
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R$ ........... ( .............. )  para 100 (cem) horas de  suporte técnico, não coberto pela 
manutenção, acrescidos de despesas de deslocamento no valor de R$ 0,60 (sessenta 
centavos) o KM rodado, mais  despesas de estadia no valor de  R$ 110,00 (cem reais) ao 
dia, apurado em solicitação de serviço, quando exigir a presença do técnico.

2.3 No preço proposto deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
impostos, fretes  e outros incidentes nos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO
3.1  – O pagamento da locação será efetuado mensalmente, a t é  quinto d ia  após o  
f o rnec imento  dos  serv iços  de  locação,  med ian te  apresen tação  da  No ta  F i sca l ,  
devidamente certificado pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

3.2 - O pagamento dos serviços de implantação e suporte técnico será realizado em até 
15 (quinze) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, 
devidamente certificado pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

3.3 - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, 
esta será devolvida à proponente para as devidas correções.

3.4 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os 
va lores  para  cobr i r  despesas  com multas ,  indenizações  a  terce i ros  e  outras  de  
responsabilidade da  CONTRATADA.

3.5 - O pagamento será realizado em conta corrente junto ao Banco do Brasil. Para 
conta corrente de outros bancos poderá haver cobrança de tarifa (conforme tabela 
vigente do Banco do Brasil). 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
Os valores somente serão reajustados, em caso de prorrogação contratual,   após o 
primeiro ano do contrato, com base no índice IGP-M apurado no período de referência, 
ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DO CONTRATO
O prazo de execução do Contrato será até 31-12-2010, contados a partir da data de sua 
assinatura, sendo que o mesmo poderá ser renovado por períodos  sucessivos de 12 
(doze) meses, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no 
inciso IV, do art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações, mediante termo aditivo assinado 
pelas partes.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTAIS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:
x 19.02.2.009.3.3.90.30.00.00.00.00 (  99/2010)
x 04.03.2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 (117/2010)
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x 19.11.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00 (  69/2010)
x 19.10.2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (  67/2010)
x 19.12.2.031.3.3.90.30.00.00.00.00 (  73/2010)
x 19.04.2.012.3.3.90.30.00.00.00.00 (  63/2010)
x 19.05.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (  55/2010)

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Instalar os sistemas, objeto deste Edital, e treinar o CONTRATANTE na utilização 
dos mesmos;
8.2 manter  informado o técnico do CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os 
trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
8.3 prestar as suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos Sistemas, 
causadas por problemas originados das fontes  dos seus programas.
8.3 Tratar como conf idenciais ,  informações  e  dados  c on t i dos  nos  S i s t emas  do  
CONTRATANTE, guardando total sigilo perante à terceiros.
8.7 a CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as cláusulas e condições do Pregão 
Presencial nº 17/2010 e do Contrato correspondente;
8.8 a  CONTRATADA deverá assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
9.1 Designar técnico para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar 
as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes.
9.2 responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas 
licenciados, incluindo: 
a) assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas,
b )  man t e r  backup  adequado  pa ra  sa t i s f a z e r  a s  ne c e s s i dades  d e  s e gurança e 
recuperação no caso de falha da máquina,
9.3  efetuar o pagamento  pela locação dos Sistemas conforme  definido  no  Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
10.1 – A Contratada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do empenho, sem  prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, 
apuradas na forma da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento dos serviços de locação após a adjudicação da 
licitação;
b) Não forem prestados os serviços de locação no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

1 0 . 2  – A  inad imp l ênc i a  su j e i t a rá  o  f o rnecedo r  a  uma  das  s egu in t e s  sanções  
admin i s t ra t i vas ,  ap l i cáve i s  na  f o rma  da  Le i ,  após  a  ins tauração  de  p rocesso  
administrativo:
a) Advertência;
b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no 
Art. 7° da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as 
partes ou unilateralmente pelo Contratante, quando ocorrer qualquer dos motivos 
enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Para dirimir qualquer dúvida em torno do presente, fica eleito o Foro da Comarca de 
Itaiópolis - SC, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 8666/93 e, na lacuna 
também desta, pelas disposições contidas no Código Civil Brasileiro.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas.

Itaiópolis, ..... de ..................... de 2010.

MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS

HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

CONTRATANTE

EMPRESA VENCEDORA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: ..................................................  ........................................................


