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PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 – PMV/AL- SEGUNDA CHAMADA 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, 

SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE 
GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS, PARA 

SERVIR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/AL - IPASMV. 
Abertura do Certame em 19 de junho de 2017, às 08h:00min. 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

CNPJ N. º ___________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________________ 

CEP ___________________ CIDADE / ESTADO__________________________________ 

TELEFONE: ____________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________ 

 

Viçosa / Alagoas ______ de ______________de__________ 

 
___________________________________________  

Responsável pelo Recebimento 

 
 

 
 Obs.: O não-envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 

comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a 
obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou 

em jornal de grande circulação. 
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017-
SEGUNDA CHAMADA 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP. 
 

  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, 

SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE 
GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS, PARA 

SERVIR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/AL - IPASMV. 
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EDITAL 

 
Pregão Presencial nº 21/2017-SEGUNDA CHAMADA 

Tipo: Menor Preço por Item 
 

 O Município de Viçosa, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, 

designado pela Portaria nº. 090/2017 de 28 de janeiro de 2017, torna público 
para o conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar 
licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SEGUNDA CHAMADA do 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM às 08:30 (oito e trinta) horas do dia 19 de 
julho de 2017, em sessão pública, na sala da Comissão Permanente de 

Licitações, situada à  Rua do Centenário, nº 02, cidade de Viçosa/AL, conforme 
solicitação do Diretor Presidente do IPASMEV, obedecendo rigorosamente aos 
termos, especificações, instruções e condições contidas neste instrumento e 

seus anexos. 
 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão 
integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações posteriores, bem como pela A Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014, alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 

demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste Edital. 
 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas 
interessadas na Sede Administrativa do Município de Viçosa/AL, no horário 
das 08:00 às 12:00, até o dia que antecede à data do Certame. 

 
1. DO OBJETO: 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa com licença 
de uso de softwares, sem limitação de usuários, especializados em sistemas de 

gestão de regimes próprios de previdência social – RPPS, para servir ao 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Viçosa/AL - 
IPASMV, nas quantidades e especificações aduzidas no Anexo I deste Edital. 

 
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 
2.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto solicitado 
será(ao) cobertas pelo Orçamentárias do Instituto de Previdência a Assistência 

dos Servidores Municipais de Viçosa-IPASMV, para o exercício de 2017. 
 
Locação de Software: 3.33.90.39.11 

Serviços de Implantação, Migração/Conversão, Treinamento de Usuários: 
3.33.90.39.05. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO:  
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3.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de 
pequeno porte, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto deste 

certame, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, desde que: 

3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
Pregão;  
3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas 

exigidos neste Edital. 
3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 

3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de 

insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou 
em liquidação;  

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  
3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de 

Viçosa/AL suspenso; 
3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas 

ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de 
constituição;  
3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
  

4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto o Pregoeiro 
através de 01 (um) representante/preposto, devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único 
admitido a intervir nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para 

todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos regularmente autenticados: 

I – cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que 
contenha foto; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam 

expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso de o 
representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, 

em decorrência de tal investidura. 
4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 

4.5. A não-apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame 
licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no 

processo licitatório em nome da empresa. 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente 

credenciado. 
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 
de uma empresa licitante, bem como se o mesmo for sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame. 
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5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados 

ou seus representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, 

admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 
registrados em ata os nomes das licitantes: 

I - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 

deste subitem, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação 
para o presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, que somente será exigida por 
ocasião da assinatura do Contrato e, se for o caso, declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

modelo sugestão contido no Anexo II deste Edital; 
II - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 

deste subitem, assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é 
considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, conforme modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 
III – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso VII 
deste subitem, assinada por quem de direito, de elaboração independente de 

proposta, conforme modelo constante do anexo VII do edital, em 
cumprimento ao disposto na Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.  
IV – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para 
Proposta de Preços (Envelope nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2). 

5.2 A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e III do subitem 5.1 
deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes 
contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a 

não-aceitação da licitante no certame licitatório. 
5.2.1 As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de 

próprio punho na sessão do certame, desde que o representante possua 
outorga de poderes para tal feito. 

5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na 

forma do subitem 6.1 deste Edital, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a 
partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o 
Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos 
pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como 

previsto no item 6 supra, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a 

abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e 
rubricando-as em todas as suas folhas. 

5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

 
6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à 

habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, 
opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número 
da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Propostas de Preços" 

e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 

I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 

ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017- SEGUNDA CHAMADA 
DIA XX/XX/2017 – XX:00 HORAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM LICENÇA DE USO DE 

SOFTWARES, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, ESPECIALIZADOS EM 
SISTEMAS DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – 

RPPS, PARA SERVIR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/AL - IPASMV  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

 CNPJ 
 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017- SEGUNDA CHAMADA 
DIA XX/XX/2017 – XX:00 HORAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM LICENÇA DE USO DE 

SOFTWARES, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, ESPECIALIZADOS EM 
SISTEMAS DE GESTÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – 
RPPS, PARA SERVIR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/AL - IPASMV  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

  CNPJ 
 
6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório competente ou por servidor do Município, ou ainda, por meio de 

publicação em órgão de imprensa oficial. 
6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos 
envelopes “Propostas de Preços” e “Documentos de Habilitação” poderão, 

mediante a apresentação do original, ser autenticadas por servidor do 
Município, até 01 (um) dia útil antes da realização da sessão, observando-se 
que em hipótese alguma serão autenticadas cópias de documentos no 

momento de realização da sessão. 
6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 

magnéticos, filmes ou cópias em fac símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 
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7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 
 

7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá 

atender aos seguintes requisitos: 
7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnica de uso corrente, redigida com 

clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 

licitante ou por quem de direito; 
7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: 

nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 
cargo na empresa, para fins de assinatura do Contrato; 

7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação; 
7.5. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e 

totais correspondentes aos itens e ao valor global ofertado, sendo este último 
em algarismo e por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no 
Anexo I, em moeda corrente nacional (R$), com duas casas decimais depois da 

vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 
os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 

este último; 
7.6. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem 
todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.7. Constar declaração de que iniciará os serviços objeto deste certame no 
prazo de até 10(dez) dias, mediante o recebimento da Autorização de Serviço 

expedida pelo órgão; 
7.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer 
outra condição que induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado; 

7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da 
proposta ou incorretamente cotadas serão consideradas como inclusos nos 

preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo os objetos ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais; 
7.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
7.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.13. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou 

impropriedades quanto ao objeto pertinente às propostas apresentadas pelas 
demais licitantes, no que concerne a sua composição ou qualquer outro fato 

que repute relevante, deverá apresentar os elementos necessários para provar 
as suas alegações. A não-comprovação, por parte da impugnante, dentro do 
prazo fixado pelo Pregoeiro, facultará a Administração à instauração de 
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processo administrativo para apurar o retardamento do certame em face de 
alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do órgão. 

7.14. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de 
representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e 

extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto. 
7.15. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação; 
b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato; 
c) A proposta que não contemplar o preço de todos os itens constantes do 
lote. 

 
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

 

8.1. O Pregoeiro informará às participantes presentes quais licitantes 
apresentaram propostas de preços para fornecimento do Objeto, objeto da 
presente licitação, bem como informará os respectivos preços propostos. 

8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 

disposição de todas as concorrentes. 
8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro as licitantes que 
apresentarem as propostas de menor preço item 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 Art. 4º da Lei no 

10.520/2002. 
8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as 

melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes 
classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no 
inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 

8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 
8.4 será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos e de valores decrescentes. 
8.6. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de 

maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 
8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 

8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja 
licitante não credencie, na forma do item 4 deste edital, representante para o 
ato de abertura do pregão.           

8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor 

preço. 
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8.10. Na hipótese do subitem 8.6, caso a Microempresa e/ou Empresa de 
Pequeno Porte não oferte lance, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 
8.11. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 

apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições de habilitação. 
8.13. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou 

incorreta, certidões vencidas ou que não comprovem a regularidade a que se 
destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal, na forma do art. 43, 
da Lei Complementar nº 123/2006.  
8.14. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a 

licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente 
licitação. 

8.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame. 

8.16. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 
obtido o menor preço.  

8.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 

8.18. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
8.19. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de 
divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 

em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 
8.20. As Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, se esta apresentar 
restrições na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização 

da documentação, nos termos do §1º do Art.43, da LC 147/2014, com vista à 
contratação. 
 

9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em 

um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo 
relacionados, com prazo vigente, em uma via ou se preferir autenticadas, nos 

termos do subitem 6.2.1, pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio. 
9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus 
quadros de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
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salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo 

sugestão aduzido no Anexo III deste Instrumento. 
9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 

fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo 
Anexo IV. 
9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio 
de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou na 
forma do subitem 6.2.1, os quais se referem a: 

9.4.1. Habilitação Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 

ou consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores devidamente autenticados; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade 
Estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir (conforme o caso). 
9.4.2. Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de pelo menos 01 um atestado fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando o 
fornecimento de Objeto compatível em quantidades com o objeto deste 

certame; 
a.1) O atestado de capacidade deverá estar assinado e reconhecido 

firma. 
b) Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente 
Certame e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel 

cumprimento das obrigações. 
9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou 

concordata, expedida pelo Distribuidor da Comarca sede da licitante. 
9.4.4. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de 
Contribuintes, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita 

Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede 
da licitante; 

e) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 5.452, de 1º de maio de 1943". 
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9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 
apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro 

considerará a licitante inabilitada; 
d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação da licitante. 
 
10. DOS RECURSOS: 

 
10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à 
vencedora. 

10.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo. 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, 
será reduzida a termo em ata. 

10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às 
interessadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 

nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os 
recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os respectivos 
prazos legais. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO: 

 
11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 

pregão. 
11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município convocará a licitante 
vencedora para a assinatura do contrato que após cumpridos os requisitos de 

publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente instrumento licitatório. 

11.3. A convocação de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no 
prazo máximo de até 05 (cinco) dias, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a 
critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste edital. 
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11.4. O contrato firmado com a(s) licitante(s) fornecedora(s) observará a 
minuta constante no Anexo VII, podendo ser alterada nos termos dos Arts. 57 

e 58 da Lei nº 8.666/93. 
11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos 

definidos no subitem 11.2, é facultado ao Município, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de 

Preços. 
11.6. Ao assinar o Contrato a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela 
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em 

seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 
divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 

11.7. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que haja necessidade e 
mediante acordo entre as partes, observando os dispositivos legais. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

 

12.1 – São obrigações da Contratante: 

12.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto 

básico e no Contrato; 
12.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no edital, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo; 
12.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 
12.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos em contrato; 
12.1.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 

do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 
12.2. São obrigações da Contratada 

 
12.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no 
contrato, e na sua proposta, assumindo seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
12.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, conforme 
especificações, prazo e local constantes no contrato, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão todas as informações; 
12.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078, de 1990); 



Página 13 de 42 

  

PROCESSO Nº 327018/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017-SEGUNDA CHAMADA 

 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA GESTÃO DE RPPS 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

12.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, eventuais inconformidades, às suas 
expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico; 

12.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
12.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

13. DA ENTREGA DO OBJETO: 
 

13.1. O Objeto desta licitação deverá ser fornecido na Secretaria de Municipal 
de Administração mediante Autorização de Serviço expedida pela 
Administração Municipal. 

13.2. O fornecimento do objeto se fará durante o horário de funcionamento 
desta Administração. 

13.3. O prazo de fornecimento do objeto será de 10 (dez) dias contados a partir 
do recebimento da Autorização de Serviço. 

13.3.1. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a fornecer os 

objetos no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a 
ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 
previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 

13.4. O ato do fornecimento dos objetos licitados, não importa em sua 
aceitação. A critério da Administração será submetido a sua verificação, 

cabendo a fornecedora, a substituição dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do 
objeto que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações 
estipuladas, no Termo de Referência anexo I.  

 
14. DA GARANTIA DO OBJETO: 
 

14.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade que 
tornem o Objeto impróprio ou inadequado a seu uso, podendo o Município 

exigir a substituição das partes viciadas. 
14.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, poderá o Município exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do objeto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos; 
III - o abatimento proporcional do preço. 

 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

15.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 10 (dez) dias a 
partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem de 

direito. 
15.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante 
vencedora encontra-se em regular situação fiscal para com a Seguridade 

Social. 
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15.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha 
recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

15.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até 

que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias. 
15.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta 
corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para 

isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

16.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
16.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da 

entrega da Autorização de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, será 
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 
com a Administração, e assim sucessivamente. 

16.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar o Contrato 
ou a receber a Autorização de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez 

por cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo 
da aplicação de outras sanções cabíveis. 
16.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela 

inexecução total ou parcial do Contrato: 
I - advertência; 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 

qualquer cláusula ou condição estabelecida será aplicada em dobro na 
reincidência. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
16.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

16.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, 
podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado 

judicialmente. 
16.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer 
agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio 
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de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com 
instruções fornecidas pela Contratante. 

16.8. As sanções previstas no subitem 16.1 deste edital poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do subitem 16.4, facultada a defesa prévia da 

interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
16.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores. 

 
17. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO: 
 

17.1. O Contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 
e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 

 
18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, 
encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço expresso no preâmbulo deste Edital. Caberá o Pregoeiro decidir sobre 

a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
18.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
19.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da 
licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de 
início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e 

vencem prazos em dia de expediente na Administração. 
19.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 

sessão pública de pregão. 
19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 
19.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo 

será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

19.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, 
será competente o juízo da Comarca deste Município. 
19.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
19.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório 

deverão ser enviados por escrito ao Pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no 

preâmbulo deste edital. 
19.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, 
mediante recibo, nos horários de 8:00 às 12:00 horas, no endereço referido no 

item anterior. 
19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  

19.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 a) Anexo I - Especificações e Quantitativos dos Objetos; 
 b) Anexo II – Modelo de Apresentação de Propostas de Preços; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 
 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

e)Anexo V- Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte; 
 f) Anexo VI – Minuta do Contrato; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta; 

f) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento do Edital. 

 
 

Viçosa /AL, 05 de julho de 2017. 

 
_____________________________________ 

José Lira da Silva 
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017- SEGUNDA CHAMADA 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROJETO BÁSICO 

 
Os serviços que constituem o objeto deste Projeto Básico deverão ser 

executados em conformidade com todas as especificações e demais elementos 

técnicos constantes neste Projeto Básico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O presente Projeto Básico tem por escopo descrever os itens, 

especificações técnicas, quantitativos e demais condições gerais 

de atendimento, a fim de permitir formalização e especificações 

técnicas do objeto a ser licitado, o qual atenderá às necessidades 

desse Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Municipais de Viçosa/AL, por meio de contrato firmado com 

vencedora da licitação fundada na lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte e demais normas sobre contratos 

públicos em vigor. 

 
2. OBJETO 

2.1. Contratação de licença de softwares, sem limitação de usuários, 
especializados em sistemas de gestão de Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS, para servir ao Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Viçosa - 

IPASMV, assim como a sua instalação, importação/migração de todos 

os dados existentes, bem como serviços de manutenção, 

treinamento, suporte e atualização, conforme detalhamento no item 

4. 

 

3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 
3.1. A contratação se justifica pela necessidade técnica, funcional e 

operacional da utilização de sistemas de gestão desenvolvidos 

especificamente para RPPS, visando incorporar ferramentas com 

tecnologia de ponta que facilitem sua integração ao patrimônio 

existente e proporcionem ganhos de qualidade, modernização e 

agilidade aos serviços previdenciários prestados aos servidores 

do IPASMV, ativos, inativos e pensionistas (e seus 

beneficiários), proporcionando também ganhos em produtividade e 

eficiência ao Regime Próprio de Previdência Social além de 

auxílio no cumprimento da legislação. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1. REQUISITO NÃO FUNCIONAL 

• A solução deverá estar subdividida em subsistemas que por sua vez 

serão divididos em módulos que agruparão funcionalidades 



Página 18 de 42 

  

PROCESSO Nº 327018/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017-SEGUNDA CHAMADA 

 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA GESTÃO DE RPPS 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

relacionadas e coesas. Todos os módulos e subsistemas deverão estar 

totalmente integrados. 

 

4.2. REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

ITENS GERAIS 

Opção para criação de barra de atalhos no menu principal, permitindo ao 

usuário acrescentar atalhos para as rotinas que o mesmo desejar. 

O menu deverá ser Pull Down, caracterizando que o sistema seja na 

plataforma Windows. 

Apresentar todas as funcionalidades da plataforma Microsoft Windows ®. 

Pesquisas disponíveis em todas as telas dos sistemas, evitando 

memorização de códigos. 

Personalização dos módulos de relatórios por usuário, conforme a 

necessidade. 

Os Softwares devem ser implantados de forma Integrada, em única base de 

dados; 

Ter Integração entre os módulos de protocolo, folha de pagamento e 

contabilidade. Evitando retrabalho e redigitação de processos; 

Ter integração de tabelas padrão, como: leis, portarias, decretos e 

contratos; que podem ser utilizadas em vários módulos; 

Recurso integrado que permita a contabilidade importar dados do Setor de 

Folha de Pagamento e Recursos Humanos, como: 

• Folha de Pagamento: gerando automático os empenhos, liquidações e 

pagamentos (OP); 

• Provisões: gerando automático as Provisões de Férias e Décimo 

Terceiro, conforme NBCASP; 

Cadastro de cidade, bairros e logradouros, onde o vínculo com o cadastro 

de pessoas deve ser realizado através de códigos que identificam o 

endereço; 

Cadastro de grupos e subgrupos para melhor classificação dos itens, 

serviços e bens. 

Possibilitar o lançamento e vinculação dos fornecedores, quanto aos 

grupos e subgrupos, classificando o fornecimento de materiais e serviços 

por fornecedor. 

Possuir ferramenta de relatório que permita ticar valores para 

conferência, colocar observações, localizar palavras e que as alterações 

feitas possam ser enviadas para impressora, ser salvo em PDF, XLS, TXT e 

outros. 

ORÇAMENTO, TESOURARIA E CONTABILIDADE 

Os planos de contas da despesa e contábil deverão ser aqueles definidos 

com base em exigências do Tribunal de Contas do Estado, não podendo haver 

tabelas de correlações entre outros planos com o do referido Estado, 

facilitando, assim, o entendimento e a operacionalização do sistema.  

Contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros 

contábeis e partidas dobradas. 

Permitir o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o 

fechamento contábil do período anterior, com atualização de saldos e 

manutenção da consistência dos dados. 

Bloqueio de movimentação de período, onde o sistema deve bloquear o 

usuário de realizar qualquer tipo de movimentação no período já encerrado. 

Transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço 

no encerramento do exercício, observando-se o parágrafo único do artigo 

8.º da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

Possuir rotina para realização da importação dos dados referentes à 

folha de pagamento, buscando os dados diretamente no sistema de recursos 

humanos, gerando automaticamente os empenhos com suas retenções. 
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Controle de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em datas 

indevidas. 

Tabela para determinar os valores de acordo com a modalidade da 

licitação (dispensa, carta/convite, tomada de preço e concorrência 

pública).  

Cadastro de credores, onde possam ser informadas as contas bancárias, 

para geração de pagamentos via OBN. 

Permitir a geração de dados para consolidação de dados junto ao 

executivo do município. 

Permitir a utilização simultânea de vários planos de contas, como o 

Plano PCASP 2014 e plano de contas do ministério da previdência portaria 

95. 

Cadastro onde possam ser informados os dados de audiências públicas. 

MÓDULO ORÇAMENTÁRIO 

Possuir cadastro de Órgão e unidades. 

Possuir cadastro de Programas. 

Possuir cadastro de Ações. 

Possuir cadastro de Macro-objetivos. 

Possuir cadastro de Funcionais programáticas. 

Possuir cadastro de Natureza de despesa. 

Possuir cadastro de Fontes de recursos. 

Possuir cadastro de Vínculo das ações com objetivos. 

Elaboração da proposta de despesa do ÓRGÃO com metas físicas e 

financeiras determinando as fontes de recurso. 

Gerar o projeto de lei automaticamente através das propostas de 

despesas. 

Possibilitar cadastrar decretos após a geração do projeto de lei. 

Possibilitar cadastrar as leis de alteração após a geração da lei. 

Relatório que demonstre as despesas por função e subfunção. 

Relatório que detalhe as despesas por fonte de recursos. 

Emissão de quadro de detalhamento da despesa. 

Emissão consolidada de programas e ações. 

Lançamento de metas anuais da despesa, com possibilidade de importação 

de exercícios anteriores, bem como rotina para projeção futura dos 

valores. 

Gerar o projeto de lei automaticamente através das metas de despesas. 

Gerar a lei automaticamente através do projeto de lei e suas emendas. 

Emissão do demonstrativo de metas e prioridades. 

Lançamento da despesa fixada, permitindo a utilização de fontes de 

recursos. 

Lançamento de previsão para transferências financeiras. 

Consulta e emissão para comparar os valores por fontes de recurso entre 

transferências financeiras e despesa. 

Opção para reorganização de códigos reduzidos automaticamente. 

Opção para correção de valores de toda a despesa através de percentual 

definido pelo usuário, com opção de filtros por função ou subfunção ou 

natureza da despesa ou programa. 

Relatório para conferência da despesa. 

Relatório para conferência da natureza da despesa. 

Emissão de todos os anexos da Lei 4.320/64. 

Relação de despesas por projeto atividade. 

Emissão de relatório gerencial para o programa anual de trabalho. 

Relatório detalhado da despesa, demonstrando as fontes de recurso. 

Emissão do quadro do detalhamento da despesa – QDD. 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

Lançamento de créditos especiais. 

Consulta e manutenção da despesa fixada. 

Controle para programação financeira das transferências, cronograma de 
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desembolso da despesa e cronograma de contas extra orçamentárias. 

Relatório da despesa fixada. 

Demonstrativo da despesa fixada, por programas ou por ações. 

Relatório de receita prevista e despesa fixada por fonte de recurso da 

LOA ou da execução orçamentária. 

Relação de funcionais programáticas por função ou projeto/atividade. 

Quadro de detalhamento da despesa – QDD. 

Configuração para grupos de provisão de consignações, onde o usuário 

pode determinar mais de uma conta no mesmo grupo. 

A tela de lançamento de empenho deve possuir os seguintes itens:  

a. Código reduzido da dotação orçamentária. 
b. Utilização de histórico padrão. 
c. Código da fonte de recurso. 
d. Possibilitar a emissão na nota de empenho. 
e. Opção para lançamento de provisão de consignação. 
f. Calcular automaticamente os valores das provisões de consignação de 

acordo com parametrização de cada conta. 

g. Atalho para lançamento de contratos. 
h. Campos para informação do processo licitatório, quando for o caso. 
i. Campo informando qual o saldo da dotação, saldo da fonte de recurso 

e saldo de empenhos realizados para o credor. 

No lançamento do empenho o sistema deve controlar o saldo da dotação, 

não permitindo o lançamento do mesmo em dotação que não possuir saldo. 

Possuir controle para despesas em liquidação: 

a. Possibilitar lançamento em liquidação total ou parcial do empenho; 
b. Permitir anulação total ou parcial da despesa em liquidação. 

Tela para lançamento de liquidação deve possuir os seguintes itens: 

a. Possibilitar a liquidação total ou parcial do empenho. 
b. Possibilitar a liquidação total ou parcial da despesa em liquidação. 
c. Possibilitar o lançamento dos documentos fiscais de acordo com os 

parâmetros definidos pelo TCE quanto ao tipo de documentos. 

d. Opção para o lançamento de provisão de consignação. 
e. Calcular automaticamente os valores das provisões de consignação de 

acordo com parametrização de cada conta. 

f. Emissão da nota de liquidação com os documentos fiscais; 
g. Controlar automaticamente a ordem cronológica. 

Tela para lançamento de pagamento de liquidação deve possuir os 

seguintes itens: 

a. Possibilitar o pagamento total ou parcial da liquidação controlando 
o saldo individualizado de cada liquidação, não permitindo vincular ao 

mesmo pagamento mais de uma liquidação. 

b. Opção para efetivação de consignações oriundas do empenho ou da 

liquidação. 

c. Emissão da ordem de pagamento com os dados financeiros e 

consignações; 

d. Controlar automaticamente a ordem cronológica. 

Caso haja provisão de consignações, no momento do pagamento parcial ao 

valor da liquidação, o sistema deverá calcular o valor proporcional das 

provisões. 

Os modelos das notas de empenho, liquidação, ordem de pagamento, devem 

ser configurados conforme o layout definido pela entidade. 

Permitir o lançamento e emissão de anulação de empenho. 

Permitir o lançamento de despesas em liquidação, em atendimento a 

NBCASP. 

Permitir o lançamento e emissão de anulação de liquidações. 

Permitir o lançamento e emissão de anulação de pagamentos. 

Lançamento de atos de alteração orçamentária com os tipos decreto, 

resolução e natureza suplementar, especial, extraordinário. 

Tela para consulta de saldo disponível para alterações orçamentárias de 

acordo com autorização de ÓRGÃO, contendo os decretos com seus respectivos 

valores. 
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Tela para consulta da despesa de uma determinada dotação orçamentária 

com os valores empenhados em todos os meses do exercício. 

Prestação de contas de diárias e adiantamentos. 

Relatório das prestações de contas de adiantamento, com os dados dos 

documentos fiscais. 

Emitir relação de empenhos com, no mínimo, os seguintes filtros: 

a. Período (data inicial e data final); 
b. Credor (inicial e final); 
c. Dotação (inicial e final); 
d. Fonte de Recurso (inicial e final); 
e. Processo licitatório (inicial e final); 
f. Contrato (inicial e final); 

Emissão da despesa por função de governo. 

Emissão da despesa por dotação. 

Emissão de relação de dotações com o valor fixado, valor reduzido, valor 

suplementado e saldo até a data selecionada. 

Emissão de diário da despesa (prevista, empenhada e realizada). 

Emissão de recibo de pagamento (orçamentário e extra orçamentário). 

Relação de empenhos processados e não processados, com opção de filtro 

do valor empenhado inicial ao final. 

Relação de liquidações com os documentos fiscais, com opção de filtro do 

credor inicial ao final. 

Relação de pagamentos realizados (orçamentário e extra orçamentário). 

Lançamento de movimentação do extra orçamentário, com emissão dos 

comprovantes de recebimento e pagamento. 

Cancelamento e inscrições de movimentação do extra orçamentário. 

Opção para controle de nota de despesa extra orçamentário, com emissão 

da nota de despesa extra orçamentário, a liquidação e a ordem de pagamento 

da mesma, podendo vincular vários lançamentos de consignação em uma única 

nota de despesa extra. 

Emissão do diário do movimento do extra orçamentário com opção de filtro 

entre data inicial e final. 

Emitir relatório com a movimentação do extra orçamentário, com opção de 

filtros por conta extra inicial e final, e demonstração dos dados 

financeiros. 

Controle de restos a pagar processados e não processados, em contas 

separadas por exercício. 

Inscrição automática de restos a pagar de empenhos que apresentarem 

saldo ao final do exercício, para posterior liquidação ou cancelamento, 

procedimentos a serem feitos de acordo com a legislação. 

Rotina para lançamento de restos a pagar em liquidação, conforme NBCASP. 

Rotina para liquidação de restos a pagar, com emissão da liquidação. 

Rotina para pagamento de restos a pagar, com a emissão da ordem de 

pagamento. 

Lançamento de cancelamento de restos a pagar, com emissão da nota de 

cancelamento. 

Anulação de restos a pagar em liquidação, conforme NBCASP. 

Lançamento de anulação de liquidação de restos a pagar, com emissão da 

nota de anulação da liquidação. 

Lançamento de anulação de pagamento de restos a pagar, com emissão da 

nota de anulação do pagamento. 

Relatório de restos a pagar processados e não processados. 

Relatório de baixas de restos a pagar processados e não processados. 

Relatório de pagamentos de restos a pagar. 

Relatório de cancelamentos de restos a pagar. 

Cadastro de contas bancárias. 

Tela para realização da conciliação bancária, com opção de mostrar 

somente os lançamentos em trânsito, somente os ticados ou ambos. 

Realização de conciliação bancária automática através de extrato 

bancário em formato de arquivo texto fornecido pela agência bancária. 

Opção de conciliação bancária através do número do documento. 
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Opção de conciliação bancária automática através de importação de 

arquivo bancário. 

Opção para lançamento eventual registrado no banco e não considerado 

pela contabilidade, com opção de importação para o próximo mês. 

Geração de arquivo em formato texto para pagamento eletrônico de 

fornecedores via OBN. 

Geração de arquivo em formato texto para auto pagamento eletrônico 

(água/luz/telefone) via OBN. 

Pesquisa rápida para localizar lançamentos através do número do 

documento (cheque, depósito, TED, DOC, avisos, etc.). 

Relatório com os saldos disponíveis em todas as contas bancárias, com 

opção de incluir ou não as contas com saldo zero, também opção para listar 

as fontes de recursos. 

Relatório do extrato bancário, com opção de filtro por período e por 

conta bancária (inicial e final). 

Rotina para transferências financeiras entre contas bancárias, com 

emissão do comprovante da transferência. 

Rotina para APR – Autorização de Aplicação e Resgate. 

Rotina para lançamento de provisão de interferências financeiras, 

recebidas e concedidas. 

Rotina para confirmação das provisões de interferências financeiras. 

Rotina para anulação de interferências financeiras. 

Relatório de interferências financeiras realizadas, com filtro de 

período e opção para emitir os dados financeiros. 

Possuir rotina para transferência de valores entre fontes de recursos. 

Controle de contas para almoxarifado e realização de lançamentos para 

entrada e saída de valores do estoque. 

Rotina para lançamento de saldos anteriores das contas do patrimônio. 

Relatório para conferência dos lançamentos do ativo patrimonial. 

Cadastro de dívida fundada de acordo com as classificações de dívida 

definidas pelo TCE. 

Rotina para movimentação da dívida fundada com, no mínimo, os tipos de 

inscrição, correção, pagamento e cancelamento. 

Relatório para conferência dos lançamentos do passivo patrimonial. 

Gerar arquivos para prestação de contas do SICOM, conforme padrão 

definido pelo Tribunal de Contas, consolidação de dados com o ente 

federativo (integração informatizar dados SICOM SICONFI) 

Geração de DIRF por autônomos, integrando as informações com os dados 

gerados pelo sistema de recursos humanos. 

Relação de previsões de pagamentos. 

Demonstrativo da despesa por categoria econômica, com opção de filtro 

por empenhado, liquidado, pago, a pagar, a liquidar, incluindo ou não os 

restos a pagar. 

Emissão de balancete por fonte de recurso. 

Emissão de relação de empenhos por credor. 

Demonstrativo de gastos licitados por sub-elemento com filtro de 

empenhado, liquidado e pago. 

Livro diário, emitido e formalizado, mensalmente, de acordo com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Livro razão analítico de todas as contas integrantes dos sistemas 

orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. 

Balancete da despesa com, no mínimo, as seguintes informações: valor 

fixado, empenhado no mês, liquidado no mês, pago no mês, valor de 

alterações orçamentárias, empenhado no período, liquidado no período, pago 

no período. 

Balancete orçamentário. 

Balancete financeiro. 

Relação de empenhos a serem pagos. 

Balanço Patrimonial layout ministério da previdência 

Demonstrações das variações patrimoniais, layout ministério da 

previdência 
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Balanço Financeiro layout ministério da previdência 

Balanço Orçamentário layout ministério da previdência 

Relação de empenhos emitidos. 

Relação de despesas liquidadas. 

Emissão de todos os Anexos da Lei 4.320/64. 

Pagamentos e Liquidação de vários empenhos juntos. 

Transmissão de Arquivo bancário, deverá interligar na contabilidade 

todos os dados referentes a liquidação e pagamentos simultaneamente.  

Relatório para prestação de contas anual e mensal, sendo este último até 

o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente e o anual até o 20º (vigésimo) dia 

do mês de janeiro do ano seguinte ao encerramento do exercício financeiro, 

contendo as seguintes informações;  

Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária; 

Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão 

financeira; 

Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão 

patrimonial; 

Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos 

a pagar; 

Análise da observância dos limites e condições para a realização da 

despesa total com pessoal; 

Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de 

ativos; 

Certificação de que os registros dos créditos de natureza previdenciária 

do fundo próprio de previdência foram conciliados com as dívidas de 

natureza previdenciária apresentadas nos demonstrativos contábeis das 

entidades municipais, especialmente no que diz respeito a Restos a Pagar, 

Dívida Ativa, Contribuições a Receber e Empréstimos; 

Comportamento da arrecadação de receitas de contribuições em relação à 

previsão contida na lei do orçamento, com indicação das principais medidas 

adotadas para limitação de despesas quando verificado o déficit na 

arrecadação; 

Procedimentos adotados para possibilitar a cobrança, inclusive de 

exercícios anteriores, de contribuições não recebidas dos segurados e do 

patrocinador; 

Data da realização do último cálculo atuarial, nome do atuário e número 

de seu registro no IBA - Instituto Brasileiro de Atuária; 

Avaliação dos procedimentos adotados quando da renegociação dos créditos 

de natureza previdenciária da entidade, com a indicação do devedor e do 

valor renegociado, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do 

número de parcelas por período a serem amortizadas ou de outras condições 

de pagamento pactuadas; 

Atendimento aos artigos 8°, 10 e 11 da Portaria MPAS n° 4.992/99 e suas 

alterações; 

Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações  

Patronais; 

Informação quanto às providencias adotadas pelo dirigente da entidade; 

Informação acerca da conformidade dos registros contábeis; 

As informações sobre critérios adotados para manter atualizados os dados 

cadastrais dos contribuintes e segurados; 

Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações 

patronais; 

Indicação do percentual contributivo dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas, da parte patronal e da contribuição adicional; 

Informação do valor do déficit do Instituto ou Fundo gestor de regime 

próprio de Previdência Social, explicitando a forma de amortização, se for 

o caso; 

Comprovação da observância do disposto na Resolução CMN 3.244, de 28 de 

outubro de 2004, do Banco Central do Brasil, sobre as aplicações dos 
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recursos do regime próprio de previdência social; 

Informação do valor total das remunerações, proventos e pensões dos  

Segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, nos termos 

do § 3° do art. 17 da portaria MPAS 4.992/99, explicitando o percentual 

definido em lei para a taxa de administração, se for o caso, e o montante 

das despesas realizadas no exercício destinado à referida taxa; 

Informação acerca dos valores de contribuições recebidas da Prefeitura, 

da Câmara e de entidades da Administração Indireta, de forma 

individualizada. 

Geração de Livros Diário e Razão  

Geração de balanço mensal e anual nos moldes do MPCASP com os dados, 

saldo anterior, debito, credito, saldo atual 

Balanço anual de despesas e receitas orçamentárias, contendo despesas 

empenhados, liquidadas, pagas, inscrição de resto a pagar não processado e 

resto a pagar processado (mensal e anual) – por elemento e por função. 

FOLHA DE PAGAMENTO 

Cadastro do Plano de Cargos e Salários contendo os seguintes dados: 

valor base, número máximo de funcionários, nome do cargo, código CBO. Deve 

possuir histórico de valores mensal do plano de cargos e salários, 

armazenando os valores para cada cargo. 

Cadastro de diárias, definindo o valor que será pago e para quais cargos 

a mesma será designada. 

Cadastro de parametrização de vários tipos de A.T.S. (adicional por 

tempo de serviço), sendo possível definir para cada funcionário a qual 

tabela de A.T.S. o mesmo está enquadrado. 

Cadastro de proventos e descontos com parametrizações da forma de 

cálculo, especificando se o mesmo é integral ou proporcional em relação a 

sua base, tipo de cálculo se dia, hora, percentual, valor ou vinculado a 

alguma tabela, como IRRF, INSS, RPPS, deve especificar também a qual tipo 

de salário o mesmo está vinculado, se salário base de concurso, salário 

mínimo, salário base de comissão. 

No cadastro de proventos e descontos o próprio usuário deve conseguir 

realizar a formatação dos proventos e descontos utilizados para o cálculo 

do valor base do provento ou desconto em questão, definindo a sua fórmula 

de cálculo. 

Parametrização diferenciada para cada tipo de afastamento, onde é 

possível definir quais as verbas e descontos serão lançados 

automaticamente para o funcionário, quando o mesmo sofrer determinado tipo 

de afastamento. Permitir definir como será o cálculo de cada verba ou 

desconto, se será realizada a média ou será utilizado o valor do último 

pagamento. 

Cadastro de Pessoas contendo os seguintes dados: CPF, RG, título de 

eleitor, carteira de habilitação, PASEP, data de nascimento, naturalidade, 

nacionalidade, grau de instrução, raça, estado civil, sexo, cônjuge, 

código da rua, código do bairro, código da cidade, observações, nome da 

mãe, nome do pai. 

No cadastro da pessoa, permitir vincular mais de uma conta bancária ao 

mesmo cadastro, podendo ser contas de bancos diferentes, e permitir 

definir qual será a conta para recebimento da folha. 

Possibilidade de anexar várias fotos de uma mesma pessoa ao seu 

cadastro. 

Cadastro de funcionários contendo os seguintes dados: tipos de admissão, 

vínculo, categoria, agente nocivo, cargo comissionado ou cargo de 

concurso, departamento, regime previdenciário, número do contrato, horário 

de trabalho, data de admissão, também poder classificar este funcionário 

como pensionista ou aposentado, quando for o caso. 

Possibilidade de vincular a mesma pessoa a mais de um cadastro de 

funcionário, em diferentes departamentos, cargos e vínculos. 

Cadastro de dependentes contendo os seguintes dados: nome, data de 

nascimento, grau de parentesco, sexo, idade mínima da dependência, 
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dependentes para Imposto de Renda. 

Cadastro dos contratos com informações como período, publicações, data 

de assinatura, vinculação do documento .DOC ou .TXT. 

Controle das movimentações do contrato: alterações, paralisações e 

rescisão. 

Cadastro de atestados médicos, com registros do histórico de todos os 

atestados lançados para o funcionário. 

Cadastro das avaliações realizadas por cada funcionário com o lançamento 

da pontuação alcançada, bem como cadastro das advertências recebidas pelo 

funcionário. 

Tabela para definição de quais são os proventos que fazem parte da 

dedução para o cálculo do valor patronal a ser repassado para a 

previdência. 

Possibilitar a definição de quais serão as verbas e descontos fixos que 

serão calculados automaticamente todo o mês para cada funcionário 

individualmente, determinando qual será a competência inicial e a final 

para cada um deles. 

Rotina para manutenção dos dados dos proventos e descontos fixos 

vinculados aos funcionários, onde o usuário poderá alterar o valor ou a 

referência para vários funcionários ao mesmo tempo. 

Cadastro das informações sobre concurso público, número do concurso, 

data do edital, número do protocolo no TCE.  

Cadastro da comissão responsável pelo concurso. 

Identificação dos cargos para o concurso, determinando qual o número de 

vagas para o mesmo e qual a nota mínima para aprovação. 

Cadastro dos locais de publicação do edital do concurso. 

Lançamentos das matrículas para o concurso. 

Lançamentos das notas do candidato à vaga no concurso público. 

Rotina para apuração das notas do concurso, definido o processo 

classificatório. 

Cadastro de unidades escolares. 

Cadastro de responsáveis da unidade gestora. 

Cadastro de órgãos e unidades orçamentárias. 

Cadastro de horários. 

Cadastro de bancos. 

Cadastro de agências. 

Consulta rápida da movimentação do funcionário por competência, listando 

todos os proventos e descontos com valor base e referências de cálculo, 

também deve conter qual o cargo ocupado e a departamento onde o mesmo está 

lotado, a foto do funcionário e o número do CPF e qual regime 

previdenciário ele está vinculado. 

Lançamento de atos de pessoal para admissão, rescisão, transferências e 

elevações de cargo dos funcionários, podendo lançar mais de um funcionário 

vinculado ao mesmo ato. 

A determinação do cargo e da lotação do funcionário deve se dar apenas 

através do lançamento do ato de pessoal. 

Lançamento de forma coletiva de rescisão contratual para todos os 

contratos com vencimento no mês desejado. 

Lançamento de faltas justificadas e não justificadas, vinculando as 

mesmas ao atestado médico, quando for o caso. 

Controle para empréstimos bancários com o cadastro do empréstimo 

contendo os seguintes dados: banco, agência, data do empréstimo, valor, 

quantidade de parcelas e mês para desconto da primeira parcela. 

Controle de INSS retido do funcionário em outras empresas, para que no 

cálculo, este valor seja deduzido automaticamente. 

Tabela para controle diferenciado de períodos aquisitivos, onde serão 

cadastrados os tipos de períodos aquisitivos e qual a quantidade de meses 

do período, bem como o número de dias para gozo. 

Possibilidade de separação da folha dos funcionários normais ativos, 

rescisões, férias e décimo terceiro salário com emissão de relatório para 

conferência, folha de pagamento e resumo separados. 
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No lançamento de afastamentos de férias, devem ser apresentados ao 

usuário os períodos aquisitivos do funcionário, dando opção para o mesmo 

selecionar qual período aquisitivo será vinculado ao afastamento. 

Ao calcular a folha de pagamento do funcionário, o lançamento da parcela 

do empréstimo bancário deverá ser automático, devendo possuir controle 

para pagamento antecipado do empréstimo. 

Ao calcular a folha de pagamento do funcionário, os dependentes de 

salário família e IRRF deverão ser classificados de acordo com a data de 

nascimento e a idade para término da dependência estipulados no próprio 

cadastro de dependentes, assim os mesmos deverão ou não ser inclusos no 

cálculo de salário família e IRRF automaticamente. 

Simulação de décimo terceiro salário com emissão de relatório para 

análise. 

Cálculo do décimo terceiro salário com parametrizações de cálculo onde 

algumas verbas podem ser calculadas sobre média e outras sobre o valor do 

último mês. O mesmo também deve ser calculado em movimento independente ao 

da folha normal mensal. 

Cálculos automáticos de férias, rescisões, A.T.S., salário maternidade, 

faltas. 

Cálculos de INSS e IRRF integrado quando o funcionário tiver múltiplos 

vínculos. 

Rotina para fechamento da competência da folha de pagamento. Este 

procedimento poderá ser realizado para todos os funcionários, uma vez 

realizado o procedimento não será mais permitida a realização de 

lançamentos ou movimentações para os funcionários com competência fechada 

(encerrada). 

Rotina para reabertura de competência, esta rotina deverá ser em tela 

separada para acesso restrito, a mesma deverá reabrir o movimento da 

competência de um ou mais funcionários para manutenção, permitindo 

alterações em suas movimentações. 

Controle sobre os afastamentos quanto ao período aquisitivo de férias e 

licença prêmio, quando o funcionário for afastado, os dias para gozo devem 

ser descontados automaticamente dependendo do tipo do afastamento, 

conforme definido nas faixas da tabela de descontos. 

Tabela para configurações dos afastamentos que interferem no período 

aquisitivo, como por exemplo, licença particular sem remuneração. 

Integração com a contabilidade no que se refere à geração de empenhos 

automaticamente com controle de grupos de contas, geração de lotes e 

geração de lançamentos contábeis. 

Rotina para cálculo e geração de arquivo de provisão de férias e décimo 

terceiro salário. 

Emissão da escala de férias mensal a partir do período aquisitivo mais 

antigo, a emissão deverá ter as opções, por departamento, por funcionário 

e por cargo. 

Emissão de relatório com contribuição e base patronal para INSS e 

Previdência Própria com quebra por departamento, por cargo e por vínculo. 

Emissão de relatório onde o usuário possa escolher qual provento ou 

desconto o mesmo deseja listar, com quebra por departamento, por cargo e 

por vínculo. 

Emissão de relatório de salários (base, líquido e bruto), com quebra por 

departamento, por cargo, por vínculo e filtro por faixa de valores. 

Emissão de folha de pagamento com os seguintes dados: código do 

funcionário, nome do funcionário, cargo do funcionário, departamento do 

funcionário, código e nome da verba, valor base da verba, salário base do 

funcionário, salário bruto do funcionário, com quebra por departamento, 

por cargo e por vínculo. 

Emissão do resumo da folha de pagamento com os seguintes dados: código, 

nome e valor total de cada verba ou desconto lançado na folha, valor base 

total e valor total de INSS e previdência própria, com quebra por 

departamento, por cargo e por vínculo. 

Emissão da ficha funcional do funcionário mensal, com quebra por 



Página 27 de 42 

  

PROCESSO Nº 327018/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017-SEGUNDA CHAMADA 

 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA GESTÃO DE RPPS 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

departamento, por cargo e por vínculo. 

Emissão de relação de funcionário por agência bancária, com quebra por 

departamento, por cargo e por vínculo. 

Emissão de relatório para comparação de movimentos, onde o usuário possa 

comparar as movimentações de duas competências e realizar uma avaliação de 

valores. 

Relatório para acompanhamento mensal dos empréstimos bancários lançados, 

podendo ser emitido por departamento, por funcionário ou por cargo. 

Relação de funcionários com salário família. 

Relatório para projeção da folha de pagamento, onde o usuário possa 

determinar qual o percentual a ser projetado e sobre qual competência será 

aplicado o percentual. 

Relatório com o histórico das movimentações do funcionário, demonstrando 

em que competência houve alguma modificação na sua movimentação ou no seu 

cadastro. 

Emissão do comprovante de rendimentos. 

Emissão da guia para pagamento do RGPS e RPPS. 

Emissão de relatório para conferência dos valores a serem empenhados 

pela contabilidade. 

Emissão da certidão de tempo de serviço, unificando vários cadastros de 

uma mesma pessoa, ou seja, se a pessoa possui mais de um vínculo. 

           Geração de arquivo pre-empenho geral ou individualizado para 

contabilidade. 

Possuir rotina para realização da exportação dos dados referentes à 

folha de pagamento, fornecendo os dados diretamente ao sistema de 

contabilidade, para futura geração automática dos empenhos com suas 

retenções. 

Geração do arquivo para envio de remessa em formato TXT para a RAIS. 

Geração do arquivo para envio de remessa em formato TXT para a DIRF. 

Geração do arquivo para envio de remessa em formato TXT para o MANAD. 

Geração do arquivo para envio de remessa em formato TXT para a SEFIP. 

Geração do arquivo para envio de remessa em formato TXT para o CAGED. 

Geração do arquivo para envio de remessa e retorno em formato TXT para o 

PASEP. 

Geração do arquivo para envio de remessa em formato TXT para a 

realização do pagamento em rede bancária. 

Relação para conferência da DIRF. 

Relação para conferência da RAIS. 

Resumo mensal consolidado da folha de pagamento (RPPS ou RGPS). 

Emissão de holerite em papel contínuo padrão e jato laser.  

Quinquênio automático para servidores em auxilio doença. 

Relatório para atuário. 

Tabela do IR atualizadas anualmente e a tabela do INSS para cálculo de 

servidores na folha de pagamento. 

CADASTRAMENTO E ARRECADAÇÃO 

  Recadastramento de todos os servidores vinculados ao Instituto 

vinculados aos Órgãos: Prefeitura, Câmara e SAAE; através de importação dos 

dados, ou pela digitação manual contendo todas as informações pessoais, 

dependentes, tempo de contribuição e base de previdência a partir de 

julho/1994. 

Emissão de relatórios que auxiliam no Controle da Previdência Patronal e 

Funcional. 

Emissão de Formulários para recadastramento. 

  Comunicação com o módulo de Concessão para que o cadastramento seja 

feito de forma automática ao se conceder um benefício a um servidor ativo, 

evitando o recadastramento manual. 

Emissão de relatórios contendo as pessoas que já poderiam se aposentar. 
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Emissão de boleto para os órgãos competentes para o devido pagamento das 

contribuições patronais e funcionais. 

Emitir certidão de tempo de contribuição - CTC 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 

Cadastramento dos servidores efetivos 

Cadastramento das Regras Permanentes e Transitórias para concessão dos 

benefícios previdenciários. 

  Atualização automática da tabela de índice de correção para o 

cumprimento do disposto na lei 10.887/2004 

  Atualização automática dos salários de contribuição para cumprimento 

do disposto na lei 10.887/2004 

Cadastramento dos entes emissores de certidões de tempo. 

Lançamento do(s) tempo(s) de contribuição do servidor 

Lançamento dos salários de contribuição a partir de julho 1994 ou data 

posterior. 

Possibilidade de simulação do benefício para o servidor interessado. 

  Emissão de relatórios que contemplam todo o histórico contributivo e 

tempo de serviço, com os demonstrativos de enquadramento por regra de 

aposentadorias e pensões, para a devida opção de escolha por parte do 

servidor; 

Emissão de Portarias para legalização das concessões. 

Emissão de ofícios para o controle do RH e exclusão da folha de 

pagamento do ente. 

 Perfeita integração com o sistema de folha de pagamento dos entes 

envolvidos – Ente e Autarquia. 

Registro individualizado das contribuições dos servidores. 

Validação, análise e conferência dos processos concessórios. 

Integração do sistema de concessão com o sistema de folha de pagamento, 

no ato da confirmação do benefício, onde o servidor passa a integrar a 

folha de aposentados / pensionistas do Instituto de Previdência. 

 Confirmação do Benefício e Cadastramento automático no módulo Folha de 

Pagamento. 

PROTOCOLO 

Controle e gerenciamento de todos os processos implantados no Instituto 

contemplando alocação de processos, fase atual, movimentação por usuário 

devidamente logado. 

Controle de processos através de numeração previamente fornecida ao 

requerente. 

Emissão de 2(duas) vias de protocolo inicial, uma para uso do Instituto 

e outra para o requerente. 

Controlar os requerimentos de Auxilio Doença e Licença Maternidade dando 

avisos no módulo de Folha de Pagamento para que o benefício seja liberado 

e controlado de forma automática pelo Sistema. 

Controlar os requerimentos de aposentadorias e pensões com integração 

com a concessão de benefícios previdenciários. 

Protocolo Geral. 

Cadastrado de pessoas físicas e jurídicas interligado com todos os 

módulos do sistema. 

PORTAL TRANSPARÊNCIA 
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Disponibilizar consultas online de despesas e transferências do 

Instituto em tempo real. Tais consultas devem ser acessadas por qualquer 

cidadão, sem a necessidade da existência de cadastro para acesso ao 

sistema. Tal funcionalidade deverá cumprir as normas estabelecidas na Lei 

Complementar 131, de 2009, que obriga levar ao conhecimento público, o 

lançamento e o recebimento de toda a receita e a despesa da unidade 

gestora, inclusive os referentes a recursos extra orçamentários. 

Disponibilizar consultas com detalhamento diário das despesas da 

autarquia, informando o número do documento, data, fase, espécie, órgão, 

unidade gestora, elemento de despesa, favorecido e valor. Deverá haver 

também a possibilidade de detalhamento de determinada despesa, onde todas 

as informações da mesma serão apresentadas, inclusive os documentos 

relacionados. 

Disponibilizar consultas com detalhamento dos contratos realizados pela 

autarquia, demonstrando o número, data, modalidade/processo licitatório, 

despesa, valor e aditivos. 

Disponibilizar consultas de empenhos a pagar processados, sendo possível 

filtrar pela data do empenho ou pela data de liquidação. Possibilitar a 

consulta de empenhos de restos a pagar. Propiciar a ordenação dos empenhos 

por fonte de recurso, demonstrando fornecedor, data, número, parcela e 

valor a pagar. Fornecer detalhamento dos empenhos por processo licitatório 

e descrição. 

Possuir controle de publicações com código, título, data de publicação e 

exercício. Disponibilizar para download e visualização, os documentos 

relacionados à publicação. 

Permitir consulta de quadro de pessoal, disponibilizando números de 

cargos comissionados, cargos efetivos, número de empregos públicos 

preenchidos por unidade gestora ou consolidado. Permitir filtrar por mês e 

exercício. 

Disponibilizar consultas de servidores ativos, demonstrando nome, CPF, 

cargo e lotação. Permitir filtro por mês, ano, unidade gestora, 

departamento, lotação e cargo. Realizar o filtro individualizado. 

Disponibilizar consultas de servidores inativos, demonstrando nome e 

CPF. Permitir filtro por mês, ano e unidade gestora. 

Disponibilização de Holerite dos servidores na Web. 

Cadastro e Controle de senha dos servidores para emissão do Holerite. 

Consulta de Autenticidade do Holerite. 

Todas as consultas deverão possibilitar a exportação para arquivos nos 

formatos: PDF, XLS, RTF. 

 

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES 

5.1 A contratada deverá iniciar os serviços em no máximo 10 dias 

uteis contados a partir da emissão da Ordem de Serviço; 

5.2 A instalação dos softwares será feita em todos os computadores do 

IPASMV; 

5.3 Será fornecido treinamento presencial no local da instalação por 

técnico especializado, 

5.4 Será fornecido treinamento e suporte remoto sempre que 

necessário, num prazo máximo de 24h a partir da solicitação que 

poderá ser por contato telefônico ou E-mail; 

5.5 Será fornecido suporte presencial sempre que necessário, desde 

que o suporte remoto não seja satisfatório; 

5.6 O pagamento será efetuado por transferência bancária a cada 10º 

dia do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal. 

 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 São obrigações da Contratante: 
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6.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto 

básico e no Contrato; 

6.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes 

no edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas 

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

6.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

6.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos em 

contrato; 

6.7 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no 

contrato, e na sua proposta, assumindo seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 

ainda: 

7.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, 

conforme especificações, prazo e local constantes no contrato, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão todas as 

informações; 

7.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, 

de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.4 Substituir, reparar ou corrigir, eventuais inconformidades, às 

suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico; 

7.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

7.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do 

contrato. 

 

8 DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
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9.1 Não será admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 

outra pessoa jurídica.  

 

10 DO PAGAMENTO 

10.1 O pagamento à adjudicatária será efetuado em até 10 (dez) dias a 

partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de 

direito. 

10.2 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a 

Adjudicatária encontra-se em regular situação fiscal para com as 

fazendas estadual e federal. 

10.3 Nenhum pagamento será feito sem que a Adjudicatária tenha 

recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

10.4 A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 

conferência dos itens com a Nota Fiscal/Faturada, contados da sua 

protocolização, e poderá ser paga diretamente na conta corrente da 

CONTRATADA; 

10.5 Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (is), motivada 

por erro (Desacordo do que foi ENTREGUE com o que foi FATURADO) ou 

incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a 

ser contado a partir da data da sua representação; 

10.6 O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência ou 

depósito bancário na conta corrente da Adjudicatária, indicada no 

contrato, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetuado o crédito. 

10.7 As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho nº 6051-Manutenção 

das Atividades Administrativas do IPASMV e natureza de despesa nº 

3.33.90.93.11 – Locação de Software. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1 A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou 

fraudar na execução da Ata, não mantiver a proposta, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 Pela infração das condições estabelecidas no contrato, o 

Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Adjudicatária as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por 

infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em 

dobro na reincidência; 

11.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 
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12. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

12.1. O Instituto se reserva o direito de cancelar o contrato 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que à Adjudicatária caiba o direito de indenização de qualquer 

espécie, no caso de falência, concordata ou dissolução da 

Adjudicatária, transferir, no todo ou em parte, a Ata, atraso na 

entrega do objeto superior a 30 (trinta) dias contados a partir da 

Ordem de Fornecimento sem que haja justificativa aceita. 

 

Viçosa, Alagoas, 16 de março de 2017 

 

________________________ 

Wagner Accioly Vilela 
Diretor Presidente – IPASMV 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017- SEGUNDA CHAMADA 
 

ANEXO II – MODELO 
  

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Prefeitura Municipal de Viçosa/AL 

A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) 
Prezado Senhor(a), 
 

A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. 
_____________________, inscrita no CNPJ sob o no _______________________, 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do 
presente pregão, vem apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade V. Unitário V. Total 

01 Fornecimento de 

Licenças de uso de 
locação e Manutenção 

de Software integrados 

para contabilidade, 

tesouraria, orçamento, 

Portal de 
Transparência, 

Recursos Humanos 

(Ativos, Aposentados, 

Pensionistas, 

Contratados, Benefícios 

de Auxílio Doença), 
Cadastramento e 

Arrecadação, bem como 

Protocolo. 

    

02 Implantação, 

Migração/Conversão, 

Treinamento de 
usuários 

    

1. Validade da Proposta ___________ 

2. Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, 

tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

3. Declaramos que o fornecimento do OBJETO se dará em sua sede, de forma parcial, com sua 
entrega realizada de imediato, mediante o recebimento de requisição ou documento equivalente 

expedido pela Administração; 

4. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 

5. Indicamos como representante para assinatura do contrato o Sr(a). _______________, estado 

civil, profissão, no do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 
6. Dados Bancários para pagamento 

-Nome e código do Banco: 

-Agência:  

-nº da Conta Corrente: 

Data: __________ 

Assinatura: _________________________ 
Nome do representante legal do Proponente: ___________________________ 

Carimbo do CNPJ. 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017- SEGUNDA CHAMADA 

 
 

ANEXO III - MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 
 

 
 

(Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 
___________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para efeitos 
do Pregão Presencial nº XX/2017-SEGUNDA CHAMADA e para fins do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis 
anos). 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz. 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá 
declarar essa condição. 
 

Local e data 
 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 
 

 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017- SEGUNDA CHAMADA 

 
 

ANEXO IV - MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

 
 

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada 
(endereço completo) __________________, por intermédio de seu(ua) representante 
legal o(a) Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA sob as penas da 
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

Pregão Presencial nº XX/2017-SEGUNDA CHAMADA, realizado pelo Município 
de Viçosa/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
Local e data 

 

______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017- SEGUNDA CHAMADA 

 
 

ANEXO V - MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

 

(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ no 
__________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de 
comprovação no Pregão Presencial no XX/2017-SEGUNDA CHAMADA, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada: 

(      )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006;   

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  

Lei   Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

Local e data 
 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 
 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
 

OBS.:1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da 
Sessão, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) 

exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do 
regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017-SEGUNDA CHAMADA 
 

ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2017 – OBJETO: 

XXXXXXXXXXX, QUE ENTRI SI O 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXX e com sede na Rua XXXXXXXXXXXX, Centro, cidade de 
Viçosa/AL, representado XXXXXXXX X o Sr.  xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF 

sob o nº XXXXXXXXX, e RG XXXXXXX; 
  

CONTRATADA: A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXXXXXX e estabelecida na Av. XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXX/AL, representada pela sua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
de acordo com a representação legal que lhe é outorgada;   
 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº XXXXXXX/2017, inclusive 
Parecer da Procuradoria Jurídica, e em observância às disposições da Lei nº 

8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 

 
1.1. O presente contrato tem por objeto contratação de empresa com licença 
de uso de softwares, sem limitação de usuários, especializados em 

sistemas de gestão de regimes próprios de previdência social – RPPS, para 
servir ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais 
de Viçosa/AL - IPASMV, conforme especificações e exigências estabelecidas no 

Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº XX/2017- SEGUNDA CHAMADA, 
conforme abaixo: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR TOTAL  XXXXX 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 
2.1 - O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que haja necessidade e 

mediante acordo entre as partes, observando os dispositivos legais.  
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL: 
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3.1 - O valor contratado é de R$ XXXXXXX (XXXXXXX), já incluídos os 

tributos, encargos, seguros e demais ônus que existirem para a perfeita 
execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento e 

respeitados os preços constantes na proposta. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir da entrada da 
Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

 
4.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Adjudicatária 

encontra-se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
 
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado por transferência bancária a 

cada 10º dia do mês subsequente após o fornecimento total do objeto, 
mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Responsável 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Viçosa - 
IPASMV. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS  
 
5.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do(s) 

recurso(s) financeiro(s) conforme dotações classificadas e codificadas 2017:  
 

Funcional Programa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto básico e 

no Contrato; 
6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no edital, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 
6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
6.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos em contrato; 
6.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no contrato, e 
na sua proposta, assumindo seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 
7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, conforme 

especificações, prazo e local constantes no contrato, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão todas as informações; 
7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 
7.4. Substituir, reparar ou corrigir, eventuais inconformidades, às suas 

expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico; 
7.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 
7.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 

87 da Lei n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2 % 
sobre o valor total do Contrato. 
 

9. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
 

9.1 - O Presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 

fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93. 
 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 

em caso de rescisão administrativa prevista no art. 79 da Lei 8.666/93. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 

10.1 – O CONTRATANTE deverá promover a publicação do presente termo, 

obedecendo aos prazos previstos e estabelecidos pela Lei 8.666/93.  
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS 
 

11.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos 
princípios gerais de direito. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:  
 

12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Viçosa - AL, para dirimir as 
dúvidas resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro.  

 
E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) 

testemunhas.  
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Viçosa/AL, XX de XXXXXX de 2017. 
 

 
 

_____________________________________ 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 

Prefeito 
 

 

______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

 

 
Testemunha _________________________________   

CPF: _______________________ 
 
Testemunha__________________________________ 

CPF: _________________________  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
_____________________________________________________ (nome empresarial da 
licitante), inscrita no CNPJ nº: ______________________ com sede na 
__________________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________________ e do CPF/MF 

nº _________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente 
para participação na licitação, Pregão Presencial nº XX/2017 que: 
 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 
elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 
acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Viçosa antes da 
abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________________, _________ de _______________ de 2017. 
________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 
 

Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de 

“Proposta de Preços” e de “Documentos de Habilitação”. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 
 

ANEXO VIII - MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 
 

 
 

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 

sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de 
seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) 
do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, 

DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. XX/2017, realizado no 
Município de Viçosa/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
ciente das penalidades cabíveis. 

 

Local e data 
 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 
 

 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
 


