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PROCESSO Nº 816032/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

Contratação de empresa especializada nos serviços de licença de uso de software para RH para a Administração Pública do Município de 

Viçosa/AL 

Rua do Centenário, 02, CNPJ 12.333.746/0001-04 Centro, CEP: 57.700-000, Viçosa-AL 

E-mail: licitvicosa@gmail.com – Telefone: 82-3283-1714 

 

 PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 – PMV/AL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE 

USO DE SOFTWARE APLICATIVO PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA ALAGOAS, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS 

DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO APLICATIVO E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL. 

Abertura do Certame em 18 de abril de 2018, às 10h:30min. 

 

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 013/2018 
 

  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 

DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE APLICATIVO PARA 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIÇOSA ALAGOAS, CONTEMPLANDO OS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 

PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO 

APLICATIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 

FUNCIONALIDADES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DE VIÇOSA/AL. 
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EDITAL 

 

Pregão Presencial nº 013/2018 

Tipo: Menor Preço Global 

 

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

Portaria nº. 038/2018 de 29 de janeiro de 2018, torna público para o conhecimento das empresas e 

demais interessados, que fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL do 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL às 10h:30min (dez horas e trinta minutos) do dia 18 de 

abril de 2018, em sessão pública, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à  Rua do 

Centenário, nº 02, cidade de Viçosa/AL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Administração, 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 ESPECIALIZADA 

NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE APLICATIVO PARA GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA ALAGOAS, 

CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 

PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, 

ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES 

DO APLICATIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VIÇOSA/AL, nas quantidades e especificações 

aduzidas no Anexo I deste Edital. 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

2.1. O valor estimado total anual da contratação é de R$ 35.799,96 (trinta e cinco mil setecentos e 

noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

2.2. As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto solicitado será(ao) cobertas pelas 

Orçamentárias referente ao o exercício de 2018: 

 

Órgão: 03-Secretaria Municipal de Adm., Finan., Planej., e Orçamento; 
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Unidade: 30 - Secretaria Municipal de Adm., Finan., Planej., e Orçamento; 

Funcional: 04.122.0001- Manutenção da Sec. Municipal de Adm., Finan., Planej., e Orçamento; 

Projeto/Atividade: 2.003-Secretaria Municipal de Adm., Finan., Planej., e Orçamento; 

Elemento de despesas: 3390.39-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

Desdobramento: 11 – Locação de Softwares 

Fonte de Recurso: 10- Recursos Próprios. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, 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. 

3.2.6. Que tenha em seu quadro societário servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º da lei 8.666/93. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 013/2018 

DIA 18/04/2018 – 10:30 HORAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE APLICATIVO PARA GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA ALAGOAS, CONTEMPLANDO 

OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, 

ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO APLICATIVO 

E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL DE VIÇOSA/AL. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

 CNPJ 

 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

DIA 18/04/2018 – 10:30 HORAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE APLICATIVO PARA GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA ALAGOAS, CONTEMPLANDO 

OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, 

ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO APLICATIVO 

E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL DE VIÇOSA/AL. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

  CNPJ 
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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. 

 

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 05(cinco) 

dias, mediante o recebimento da Ordem 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; 
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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 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 global 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. 
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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.  

8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

8.12. Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, 

conforme sua conveniência, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do inciso anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.11, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.13. Na hipótese dos subitens 8.11 e 8.12, 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. 

8.14. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

8.15. 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. 

8.16. 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. 

8.17. 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.  

8.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora, 

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

8.19. 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 
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proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 

objeto do certame. 

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

8.21. 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. 

8.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 

e seus anexos, a proposta será desclassificada. 

8.23. 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. 

8.24. No caso da licitante ser uma 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, 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; 
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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) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

a. l) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

a.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento; 

a.3) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que I (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC  

Passivo Circulante 

a.4) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a I (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 

(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado 

da contratação ou do item pertinente. 

b) Certidão Negativa expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, comprovando a 

inexistência de processo de falência, recuperação judicial ou concordata. 

 

c) 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). 

mailto:licitvicosa@gmail.com


Página 12 de 43 

 

 
 

PROCESSO Nº 816032/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

Contratação de empresa especializada nos serviços de licença de uso de software para RH para a Administração Pública do Município de 

Viçosa/AL 

Rua do Centenário, 02, CNPJ 12.333.746/0001-04 Centro, CEP: 57.700-000, Viçosa-AL 

E-mail: licitvicosa@gmail.com – Telefone: 82-3283-1714 

 

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". 

h) Alvará de Localização da sede do licitante ou comprovante de pagamento do respectivo 

Alvará. 

i) Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 

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 
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o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste 

edital. 

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 executar os serviços 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 contrato terá sua vigência 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, 

conforme dispõe a Lei 8.666/92. 

 

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. 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); 

12.2.3. Os serviços serão conferidos e, se verificadas irregularidades, serão comunicadas à 

empresa contratada, prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sanar os problemas; 

12.2.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

12.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento/execução de (MATERIAIS 

OU SERVIÇOS) sem prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO. 
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12.2.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao MUNICÍPIO, 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do MUNÍCIPIO. 

12.2.7. Disponibilizar profissional qualificado devidamente credenciado quando solicitado pela 

administração. 

12.2.8. Os custos com os deslocamentos, alimentação e hospedagem dos técnicos para 

manutenção e execução dos serviços serão de responsabilidade da empresa contratada. 

12.2.9. A contrata ficará obrigada a executar os serviços especificado no termo de referência 

(anexo I) deste edital. 

 

13. DA ENTREGA DO OBJETO: 

 

13.1. O Objeto desta licitação deverá ser fornecido na Secretaria de Municipal de Administração 

mediante Ordem 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 para instalação do objeto será de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da 

Ordem 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 24 (vinte e quatro) 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 30 (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. 

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

eventualmente aplicada. 
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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 Ordem 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 Ordem 

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 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. 
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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. 

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. 
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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, 02 de abril de 2018. 

 

_____________________________________ 
José Lira da Silva 

Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

O presente tem por objeto expor os termos para licitação de licença 

de uso de software aplicativo para Gestão de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Viçosa Alagoas, contemplando os serviços de 

instalação, migração de dados, parametrização, adequação, 

implantação, treinamento, manutenção, atendimento técnico 

especializado e fornecimento de atualizações do aplicativo e 

desenvolvimento de novas funcionalidades de acordo com as 

especificações e condições previstas neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação faz-se necessária, tendo em vista a carência 

de um sistema que gerencie a folha de pagamento de maneira simples 

e eficaz, com interface compacta e moderna e que atenda às 

especificações listadas abaixo. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA APLICATIVO FOLHA DE PAGAMENTO 

 

3.1. Do Banco de Dados 

 

3.1.1 –Segurança – deverá ser protegido por usuário e senha 

(armazenada de forma criptografada), dificultando o acesso de 

pessoa não habilitada. 

3.1.2 –Capacidade - deverá ter capacidade para suportar grande 

quantidade de dados. 

3.1.3 –Performance – deverá manter relativa velocidade e funcionar 

em ambiente corporativo. 

3.1.4 –Transações de dados – As transações no banco de dados devem 

ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, 

hora exata, informação da situação antes e depois para eventuais 

necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior, 

sem que isso comprometa a performance do sistema. 

 

3.2. Da Funcionalidade e da Segurança 

3.2.1 –Acesso da aplicação cliente – o sistema deverá dar acesso à 

aplicação cliente através de interface gráfica, utilizando usuário 

e senha (armazenada de forma criptografada). 
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3.2.2 –Segurança – Conformidade com os padrões de tecnologia da 

informação utilizados nos sistemas do Ente, principalmente no que 

se refere à segurança física e lógica. 

3.2.3 –Segurança na execução de procedimentos – Exibir mensagens de 

advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um 

determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação 

para dar prosseguimento à tarefa. 

3.2.4 -Os softwares componentes são totalmente integrados entre si. 

3.2.5 -A integração garante que uma única transação executada pelo 

Usuário desencadeie todas as ações pertinentes ou decorrentes, 

tornando os processos da solução totalmente integrados entre si. 

3.2.6 -Os softwares componentes permitem, sem comprometer a 

integridade da solução proposta, a sua adaptação às necessidades 

das unidades da CONTRATANTE, através de Parametrização e/ou 

Customização. 

3.2.7 -Os softwares componentes permitem a parametrização de 

‘menus’, telas, relatórios e regras lógicas aplicáveis aos 

negócios, permitindo sua adaptação às necessidades dos Usuários. 

3.2.8 -A solução possui um único conjunto amigável de geração de 

informações, permitindo que os Usuários possam extrair relatórios 

e informações. O gerador de informações deve permitir que as 

informações sejam exibidas antes de sua impressão ou armazenamento 

em arquivo para recuperação posterior, no mesmo gerador de 

relatório. 

3.2.9 -Os softwares componentes permitem integração com ferramentas 

de Escritório de ambiente Windows e serviços de Correio Eletrônico. 

3.2.10 -A solução possuir um único conjunto de rotinas de segurança, 

tais como, senhas por perfil de Usuário (grupos de usuários) e 

registro das transações efetuadas (quem, quando, onde, etc.). 

3.2.11 -O procedimento de ‘login’ é único, permitindo o acesso a 

todas as transações permitidas ao Usuário, garantindo o registro de 

trilhas para fins de Auditoria e identificação de comandos. 

3.2.12 –As rotinas de segurança permitirem o controle do acesso de 

Usuários a funcionalidades, transações, campos e telas. Devem ainda 

garantir o acesso seletivo às informações, restringindo os Usuários 

ao conjunto de informações passíveis de autorização, tais como, a 

de um determinado Departamento, Divisão, Célula, etc. 

3.2.13 –Garantir (por meio de Termo de Compromisso) a evolução da 

solução proposta por intermédio de novas versões, visando às 

atualizações tecnológicas e adequação à Legislações. Deve, ainda, 

garantir a compatibilidade das novas versões com o sistema 

implantado, permitindo a adequada migração de programas e 

elementos, ficando o ônus das implementações sob a responsabilidade 

da CONTRATADA. 

3.2.14 -Coleta, tratamento, digitação e migração de dados do sistema 

atual da CONTRATANTE para o sistema da CONTRATADA, tais como: Ficha 
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Básica do servidor, Histórico de Cargos, Histórico de Afastamentos, 

Histórico de Anotações, Histórico de Funções, Histórico de 

Salários, Cadastro de Dependentes, Períodos de Pagamentos, Ficha 

Financeira e demais dados históricos dos servidores, com 

responsabilidade da CONTRATANTE e apoio técnico da Contratada. 

3.2.15 -Possibilitar a informatização da Ficha Funcional do 

Servidor, permitindo anexar documentos diversos, servindo de 

complemento do assunto registrado na Ficha Funcional. 

3.2.16 -Disponibilizar permissões de acesso diferenciado por perfil 

de uso e grupos de atividades, com gerenciamento adequado de 

atributos e facilidades, de forma a independer das senhas de 

Usuários. 

3.2.17 –Cadastro Único de dados pessoais, mesmo que o servidor 

possua mais de um vínculo ou venha a desligar-se e, posteriormente, 

ser recontratado ou nomeado para função de confiança. 

3.2.18 –Validação de dígito verificador de inscrições PIS/PASEP e 

CPF. 

3.2.19 –Validação de existência de PIS/PASEP e CPF já cadastrados. 

3.2.20 –Validação de cadastro para casos de mesmo RG e nome/data de 

nascimento. 

3.2.21 –Validação de atribuição de novo número de Registro Único 

por consistência comparativa de CPF, RG e nome/data de nascimento. 

3.2.22 –Alimentação automática do Registro Único para novos 

servidores (geração automática de numeração), com validação de 

dígito verificador em número de registro único, agência e conta 

bancária. 

3.2.23 –Localização de pessoas através de busca por nome completo 

ou parcial. 

3.2.24 –Localização de pessoas através de busca por Nome ou CPF. 

3.2.25 –Suportar o processamento de diversas unidades 

organizacionais hierarquicamente relacionadas, ou não, em uma única 

instalação, na mesma base de dados. 

3.2.26 –Cadastro de Dependentes dos servidores, reportando-se ao 

Cadastro Geral de Pessoal da CONTRATANTE. 

3.2.27 –Dados Cadastrais: Nome, CPF, RG, Sexo, Data de nascimento, 

Grau de parentesco com a pessoa cadastrada, Certidão de Nascimento, 

etc. Informações temporais sobre a condição de dependentes de nível 

universitário, casos de invalidez e estado civil. 

3.2.28 –Tabela de finalidades, natureza da dependência e graus de 

parentesco, cujo conteúdo seja passível de atualização pelo 

Usuário. 

3.2.29 –Controle de dependentes para fins de Imposto de Renda, 

Salário Família, Salário Educação, Pensão Alimentícia, Pensão 

Especial por falecimento e outros Benefícios Sociais. 

3.2.30 –Validação em relação à duplicidade de cadastro de um mesmo 

dependente. 
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3.2.31 –Controle de dependentes realizado por registro do cadastro 

de dados pessoais (e não pelo registro de dados funcionais, ou seja, 

o dependente deve ser cadastrado uma única vez para cada servidor.) 

3.2.32 –Exclusão automática de Benefícios, em face de eventos 

previsíveis. (Exemplo: Dependente ao atingir idade pré-

determinada). 

3.2.33 –Cadastro de Pensionistas das Pensões Alimentícias e Pensões 

Especiais, reportando-se aos servidores titulares. 

3.2.34 –Dados Cadastrais: Nome, CPF, RG, Sexo, Estado civil, Data 

de nascimento, Dados de parentesco com a pessoa cadastrada, Dados 

de endereçamento, Banco, Agência, Conta Corrente. 

3.2.35 –Concessão de Pensões Alimentícias, a partir de cálculos 

diferenciados, incluindo deduções especiais por determinação 

judicial. 

3.2.36 –Mecanismos de consistência em relação à duplicidade de 

Cadastro de Pensão para um mesmo servidor, embora permitindo a 

multiplicidade de cadastro para pensionistas distintos. 

3.2.37 –Disponibilidade de valores pagos a pensionistas (Relação 

Bancária). 

3.2.38 –Saídas de contracheques de pensionistas. 

3.2.39 –Cadastro do vínculo dos servidores (estatutários, 

celetistas, cargos comissionado, estagiários, contratos temporários 

e prestadores de serviços) com a instituição, permitindo que um 

colaborador tenha mais de um vínculo (concomitante ou não) com a 

CONTRATANTE, com a possibilidade de números de matrícula distintos 

(com mesmo número de registro único). 

3.2.40 –Registro de informações dos Atos Legais: Ingresso de 

servidores (por prestadores de serviço, contratação temporária, 

nomeação de estatutários, transferência, cessão, nomeação para 

cargo em comissão, etc.), posse de servidores, entrada em exercício, 

alterações de cargo, alterações de jornada de trabalho, lotação de 

servidores (permitindo múltiplas lotações simultâneas para um mesmo 

colaborador), designações, sanções disciplinares, elogios, chefias 

(eventualmente concomitantes com cargos efetivos, incluindo cargos 

comissionados), substituições de chefias, progressões, promoções,  

cessões para outras instituições públicas, gratificações e 

vantagens pessoais, aposentadorias e desligamentos por vacância, 

exoneração demissão ou falecimento. 

3.2.41 –Para cada Ato Legal devem ficar registradas as informações 

pertinentes, previstas em Lei, como cargo efetivo, órgão de lotação, 

cargo em comissão, referência ou nível salarial. 

3.2.42 –Para cada Ato Legal o sistema deve registrar os números do 

Ato e respectivo processo e a data de publicação no Diário Oficial. 

3.2.43 –Viabilizar a visualização de toda a evolução da Vida 

Funcional dos servidores. 
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3.2.44 –Cadastro de gratificações de qualquer natureza, 

parametrizáveis pelo Usuário quanto às informações adicionais 

necessárias. Devem ser incluídas informações textuais, numéricas e 

registros de datas. 

3.2.45 –Disponibilidade de memoriais de cálculo para atribuição 

automática de gratificações por combinações de Categorias 

Funcionais, Órgãos de Lotação, Tipos de vínculo, Cargos ocupados, 

Funções exercidas, etc. 

3.2.46 –Dados de carga horária semanal, com mecanismos de 

consistência em relação a cargas horárias válidas. 

3.2.47 –Disponibilidade de Tabelas: 

a) Tabelas de tipos de vínculo; 

b) Tabelas de categorias funcionais e grupos ocupacionais; 

c) Tabelas de situações funcionais; 

d) Tabelas de Sindicatos de Empregados, associando o Sindicato a um 

determinado cargo ou categoria funcional; 

e) Outras similares, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

3.2.48 –Disponibilidade, atualização e controle de históricos de 

referências e níveis salariais, promoções, transferências entre 

órgãos, alterações de cargo efetivo, cargos comissionados, 

alterações de classe, nível, grau ou referência, horários e órgãos 

de lotação. 

3.2.49 –Controle das ocorrências funcionais previstas na Lei: 

Abandono de Cargo, Admissão, Advertência, Afastamento, 

Aposentadoria, Cassação de Aposentadoria, Interrupção de 

Disponibilidade, Cessão, Demissão, Disposição, Estabilidade 

Funcional, Exoneração, Nomeação, Posse, Readaptação, Reintegração, 

Remoção, Substituição, Suspensão, etc. 

3.2.50 –Concessão automática de vantagens e gratificações 

pecuniárias, decorrentes de tempo de serviço ou discricionárias 

(Adicionais por Tempo de Serviço, Quinquênio, Licenças especiais, 

incorporações, progressões funcionais, etc.) para diversos vínculos 

empregatícios, com regras diferenciadas para a concessão do direito 

cabível. 

3.2.51 –Exclusão automática de vantagens em Folha de Pagamento, 

quando ocorrer o término de um evento (Exemplo: A nomeação de um 

servidor para um cargo efetivo implicará no lançamento automático 

da vantagem pecuniária associada a tal cargo, a qual deixará de 

existir quando da sua exoneração do cargo em questão). 

3.2.52 –Consistência de inclusões de ocorrências em relação ao tipo 

de vínculo (Exemplo: A inclusão de uma ocorrência de disponibilidade 

somente poderá ser cadastrada se o servidor for estatutário). 

3.2.53 –Consistência do preenchimento de informações de cargo 

efetivo, cargo comissionado e função de confiança em relação ao 

tipo de vínculo. 
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3.2.54 –Contagem de Tempo de Serviço (que deve contemplar tipos de 

afastamento pré-definidos e tempos de serviços em outras entidades 

que não a CONTRATANTE), observando-se as carências, que devem ser 

configuradas para cada tipo de afastamento. 

3.2.55 –Controle de tempo para fins de progressão funcional. 

3.2.56 –Controle de averbações de Tempo de Serviço (Base legal, 

Período, Tempo a ser averbado, Documento que formaliza o registro 

e Data da publicação em Diário Oficial). 

3.2.57 –Controle e emissão de Certidões de Tempo de Serviço. 

3.2.58 –Cadastro de Licenças e Afastamentos: Tipo, Datas de início 

e final, Órgão de destino (quando tratar-se de cessão de servidores 

para órgãos fora do âmbito da CONTRATANTE), Documentação que 

formalizou o afastamento, etc. Os eventos deverão ser integrados ao 

histórico funcional e ao Módulo de Folha de Pagamento. 

3.2.59 –Tabela de tipos de licenças e afastamentos previstos em 

Lei. 

3.2.60 –Controle de licenças e afastamentos sem vencimento 

determinado. 

3.2.61 –Controle de licenças e afastamentos definitivos ou por prazo 

determinado. 

3.2.62 –Controle de licenças e afastamentos com ou sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

3.2.63 –Controle de prazos máximos dos períodos de licenças e 

afastamentos. 

3.2.64 –Controle de cessão de servidores para órgãos fora do âmbito 

da CONTRATANTE. 

3.2.65 –Possibilidade de lançamentos de registros coletivos e 

individuais. 

3.2.66 –Controle e histórico de afastamentos, ocorrências 

disciplinares, faltas nos períodos normais e concessão de Férias e 

Licenças. 

3.2.67 –Execução de cálculos de Auxílio Maternidade, Auxílio 

Doença, Auxílio Acidente e correspondentes compensações em guias de 

recolhimento previdenciário. 

3.2.68 –Relação de servidores com afastamentos que ultrapassarem os 

prazos máximos legais estabelecidos para cada caso. 

3.2.69 –Cadastro de períodos aquisitivos de Férias (gerados 

automaticamente através da contagem de Tempo de Serviço). 

3.2.70 –Cadastro de Férias requisitadas. 

3.2.71 –Cadastro de Férias gozadas. 

3.2.72 –Cadastro de Férias interrompidas por necessidade de 

serviço. 

3.2.73 –Controle de número de dias de Férias em relação às faltas 

para diversos vínculos empregatícios, com regras distintas de 

concessão do direito. Este controle deverá ficar automaticamente 

associado aos descontos por faltas ou penalidades administrativas. 
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3.2.74 –Cálculo de Adicional de Férias, contemplando valores 

diferenciados em relação ao Adicional constitucional de 1/3 da 

Remuneração. 

3.2.75 –Cálculo de Férias vencidas e proporcionais. 

3.2.76 –Relação de servidores com períodos de Férias vencidos. 

3.2.77 –Programação e elaboração do Mapa de Férias. 

3.2.78 –Disponibilizar a visualização da Estrutura Orgânica da 

CONTRATANTE, contemplando todas as unidades do Ente. 

3.2.79 –Permitir a visualização dos organogramas de todos as 

unidades que compõem a Estrutura Organizacional da CONTRATANTE. 

3.2.80 –Cadastro e Definição da Estrutura Orgânica da CONTRATANTE: 

Código do Órgão, Descrição, Nomenclatura, Objetivos, Competência, 

Endereço, Situação (ativo, extinto, incorporado etc.) 

3.2.81 –Definição e Registro das habilidades necessárias para cada 

cargo/função, conhecimentos requeridos e demais informações 

qualitativas, seletivas e específicas pertinentes a cada atividade. 

3.2.82 –Disponibilidade para inclusão de tabelas salariais, com 

caracterização por classes e referências salariais. 

3.2.83 –Atualização e Controle da definição de novas habilidades e 

competências necessárias ao Projeto de Modernização da Gestão da 

CONTRATANTE, contemplando toda a Estrutura Orgânica e Funcional e 

definindo as bases para o desenvolvimento, a médio prazo, de um 

Plano de Carreiras. 

3.2.84 –Registro e Controle, a nível de cada servidor, de suas 

habilidades, competências e conhecimentos, além de inserção em 

cadeias produtivas, para fins de geração de necessidades de 

Treinamento. 

3.2.85 –Disponibilidade de ‘memórias’ de cálculo para simulação de 

Estruturas e Grades Salariais, com acréscimo de encargos sociais e 

outros adicionais e vantagens, para verificação do impacto 

financeiro das propostas salariais em Folha de Pagamento. 

3.2.86 –Disponibilidade de Tabelas de grupos de cargos quanto à 

natureza da atividade (Operacional, Saúde, Educação, etc.). 

3.2.87 –Tabelas de tipos de cargos (Cargo Efetivo, Cargo 

Comissionado, Funções de Confiança, etc.). 

3.2.88 –Tabela de Cargos Específicos: Código, Descrição, Grupo a 

que pertence, Natureza, Grau de Escolaridade, etc. 

3.2.89 –Distribuição Quantitativa dos cargos por órgão de lotação. 

3.2.90 –Controle hierárquico do Organograma de unidades da 

CONTRATANTE, com agrupamentos por localização física, centros de 

custo, etc. 

3.2.91 –Controle hierárquico da Estrutura de Cargos e Matriz do 

Quadro de Recursos Humanos. Controle hierárquico e temporal da Grade 

de Salários da CONTRATANTE. 
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3.2.92 –Controle do Quadro de Pessoal Autorizado e Evolução do 

Quadro Efetivo para cada cargo/função da Estrutura Orgânica da 

CONTRATANTE. 

3.2.93 –Controle da Grade de Vagas para cargos e funções por órgão 

de lotação, com informação do número de vagas ocupadas e 

disponíveis, de modo que, para cada novo provimento ou 

transferência, o sistema propicie condições de verificação 

automática, rejeitando o provimento, no caso de indisponibilidade 

de posições. 

3.2.94 –Controle de Movimentação de Pessoal, contemplando os 

eventos de Admissão, Designação, Substituição, Cessão, Exoneração, 

Desligamento e outras situações peculiares ao regime administrativo 

da CONTRATANTE. 

3.2.95 –Registro e Controle de atualizações de vínculos, 

provimentos, mandatos, designações e outros instrumentos de Gestão 

de Pessoal.   

3.2.96 –Controle de Aposentadorias e Vacâncias. 

3.2.97 –Cálculos simulados ou definitivos de reajustes salariais, 

realinhamentos e reenquadramentos, individuais ou coletivos, e 

respectivo impacto em Folha de Pagamento, mediante utilização de 

tabelas, faixas e percentuais previamente definidos pelos gestores 

com ‘status’ qualificado. 

3.2.98 –Cálculos simulados ou definitivos de Redistribuição e 

Adequação de Cargos e Salários, individuais ou coletivos, e 

respectivo impacto na Folha de Pagamento. 

3.2.99 –Organograma Funcional da CONTRATANTE, com Grade de Quadros 

por órgão de lotação e Matrizes de Dimensionamento Quantitativo de 

Pessoal, com parametrização a nível de cada órgão, cargo, natureza 

da atividade, etc. 

3.2.100 –Disponibilidade de Relatórios estatísticos, com gráficos, 

de salários, com mapeamento do número de servidores, remunerações 

individuais e consolidadas por cargo e órgão de lotação e 

vencimentos mínimo, médio e máximo, com opções de agrupamento por 

órgão, grupo de cargos, nível, grau de instrução, etc. 

3.2.101 –Processamento de cálculos retroativos, quando necessário. 

Considerar cálculos automáticos de diferenças passíveis de 

pagamento ou ressarcimento, a partir da reprogramação da Folha de 

Pagamento. 

3.2.102 –Cálculo de Folhas Complementares, com mecanismos prévios 

de simulação de resultados, para decisão gerencial quanto ao 

pagamento imediato ou postergação para a Folha de Pagamento 

seguinte, com ou sem correção monetária incidente. 

3.2.103 –Cálculo de rescisões contratuais normais, especiais e 

complementares, com processamento de eventos não calculados, a 

partir de regras diferenciadas, em função da natureza do vínculo do 

servidor. 
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3.2.104 –Controle e processamento das memórias de cálculo de INSS 

e IR para empregados com mais de um vínculo empregatício. 

3.2.105 –Controle e cálculo de encargos legais, contribuições e 

tributos de qualquer natureza (INSS, IPASMV, IRRF, etc). 

3.2.106 –Cálculo do Décimo Terceiro Salário e Adiantamento do Décimo 

Terceiro Salário (integral e complementar) para quitação juntamente 

com a Folha de Pagamento ou em separado. 

3.2.107 –Simulações parametrizadas da Folha de Pagamento para 

órgãos específicos, conjuntos de órgãos ou toda a CONTRATANTE. 

3.2.108 –Estudos comparativos da evolução da Folha de Pagamento 

(Mês Atual x Mês Anterior), com emissão de relatórios e gráficos. 

3.2.109 –Possibilidade de realização de consultas através da 

Internet/Intranet, utilizando o Portal do Servidor da CONTRATANTE, 

para verificação de dados funcionais atuais, dados do acervo 

Funcional, financeiros, históricos, contracheques, frequência, 

consulta e impressão do contracheque de qualquer mês, impressão da 

Certidão do Tempo de Serviço, impressão de formulários de modelos 

fornecidos pela Contratada etc., sem a necessidade de instalação de 

softwares nas Estações Cliente. Deverão ser preservados os níveis 

de segurança, disponibilizando-se senhas individuais para o acesso 

de cada servidor às operações desejadas. 

3.2.110 –Possibilidade de realização de consultas e alterações de 

dados pessoais através da Internet/Intranet, sem necessidade de 

instalação de softwares nas Estações Cliente. Deverão ser 

preservados os níveis de segurança, disponibilizando-se senhas 

individuais para acesso. 

3.2.111 –Possibilidade de enviar, utilizando-se as facilidades de 

E-Mail, informações personalizadas aos servidores quanto ao dia do 

seu pagamento, cursos, registro de aniversário e outras de interesse 

ou impacto individual. 

3.2.112 –Consulta/impressão do contracheque de qualquer mês. 

3.2.113 –Impressão de Documentos e Formulários fornecidos pela 

CONTRATANTE, tais como: Certidão de Tempo de Serviço, Requerimentos 

etc. 

3.2.114 –Possibilidade de consulta do contracheque, em dispositivo 

móvel via aplicativo exclusivo. 

3.2.115 –Possibilidade de consulta dos Atos e Portarias publicado 

no Diário Oficial referente a assuntos exclusivo de Recursos Humanos 

e Folha de Pagamento, em dispositivo móvel via aplicativo exclusivo. 

 

3.3. Do Processamento 

3.3.1 –Entrada de dados –os dados deverão ser incluídos de forma 

individual ou coletiva, obedecendo a filtros pré-definidos. 

3.3.2 –Importação de dados –os dados poderão e/ou deverão ser 

importados de outros aplicativos de entidades conveniadas com o 

Ente, devendo os “layouts” serem criados e alterados sempre que 
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necessários. 

3.3.3 –Exportação de dados –os dados poderão e/ou deverão ser 

exportados para outros aplicativos de entidades conveniadas, 

devendo os “layouts” serem criados e alterados sempre que 

necessários. 

3.3.4 –Conversão de dados existentes –os dados constantes da folha 

de pagamento dos últimos 10 (dez) anos deverão ser importados e/ou 

convertidos para o banco atual, objetivando a realização de 

consultas e emissão de relatórios. 

3.3.5 –Cálculos -os cálculos deverão ser automáticos, tanto com 

rotinas internas, quanto com fórmulas de cálculos criadas pelo 

usuário. 

3.3.6 –Efetuar automaticamente a carga do vencimento básico a partir 

de tabelas de vencimento por níveis dentro do plano de cargos e 

salários da Prefeitura Municipal de Viçosa. 

3.3.7 –Efetuar o controle automático de faltas, licenças e outros 

afastamentos dos servidores que influenciem na contagem de tempo 

para as verbas que dele dependerem. 

3.3.8 –Possibilitar, de forma automática, o cálculo do pagamento 

proporcional devido quando ocorrer: admissão, exoneração, demissão 

ou aposentadoria. 

3.3.9 –Efetuar automaticamente o controle e pagamento de férias dos 

servidores a partir da data de escala de férias, com emissão do 

aviso de férias. 

3.3.10 –Permitir o processamento e emissão de uma folha de pagamento 

prévia para depuração antes do fechamento definitivo, podendo ser 

feita para toda folha, por grupos ou para um funcionário. 

3.3.11 –Possibilitar o processamento de folhas de adiantamento, 

folhas complementares ou folhas suplementares (tantas quanto 

necessário) dentro do mês, independente da folha mensal, assim como 

possibilitar folha de teste para simulações de impactos 

financeiros. 

3.3.12 –Efetuar Despesas (consignações em folha) e Encargos 

Sociais. 

3.3.13 –Prever na geração das informações do Imposto de Renda a 

inclusão de anos anteriores de acordo com a determinação da 

Prefeitura Municipal de Viçosa. 

3.3.14 –Fazer os comprovantes para declaração de Imposto de Renda. 

3.3.15 –Fazer o relatório mensal da SEFIP. 

3.3.16 –Manter totalmente informatizada a Ficha Funcional do 

Servidor, com foto digitalizada e com dados cadastrais de 

identificação, documentação, endereço, 

cargo/função/lotação/salários iniciais, alterações salariais, 

elogios e penalidades, registro de férias, quinquênio, promoções, 

transferências, faltas ao trabalho, licença prêmio, assiduidade, 

acidentes de trabalho, contribuição sindical, dependentes e 
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beneficiários (as) de pensão alimento, possibilitando sua 

impressão. 

3.3.17 –Ser seguro, garantindo a integridade e consistência dos 

dados e prevendo, ainda, a existência de diferentes níveis de acesso 

aos dados, seja para consulta, atualização, inclusão e deleção de 

dados, ou para emissões, protegidos por mecanismos de senha. 

3.3.18 –Disponibilizar suporte in loco sempre que necessário, como 

também poderá ser via telefone ou acesso remoto. 

 

3.4. Das Consultas e dos Canais de Comunicação 

 

3.4.1 –Acessibilidade –as consultas aos lançamentos e cálculos 

realizados deverão ser facilitadas, proporcionando rapidez e 

eficiência nos casos de auditoria e controle. 

3.4.2 –Deverá também fornecerem as mais variadas consultas em tela, 

tais como cadastro de funcionários e dependentes, lançamentos, 

eventos calculados, por período mensal, por tipo de folha 

processada, tais como Férias, Rescisão, 13º salário e Geral. 

3.4.3 –Ter "help ON LINE" com descritivo de cada tela, sua 

utilização e descrição dos campos, permitindo inclusive alteração 

dos textos para adequação a critério da Prefeitura Municipal de 

Viçosa. 

3.4.4 –Prever a consulta ON LINE de informações gerenciais com 

resumos de valor da folha de pagamento dos Servidores, por 

departamento/geral e distribuição de funções por 

departamento/geral. 

 

3.5. Dos Relatórios 

 

3.5.1 –Gerenciais –deverá ser emitido mapa analítico com todas as 

informações funcionais e financeiras dos servidores, filtrados por 

empresa, vínculo empregatício, lotação, dotação, função, data de 

admissão, data de aniversário, valor, estabelecimento bancário, 

agência bancária. 

3.5.2–Resumos –deverá ser emitido resumo geral da folha por 

secretaria, vínculo empregatício, lotação, dotação, função, data de 

admissão, data de aniversário, valor, estabelecimento bancário, 

agência bancária. 

3.5.3 –Eventos –deverá ser emitida relação de eventos (proventos e 

descontos) mensais, filtrados por secretaria, vínculo empregatício, 

lotação, dotação, função, data de admissão, data de aniversário, 

valor, estabelecimento bancário, agência bancária. 

3.5.4 –Relação bancária –deverá ser emitida relação de créditos em 

conta correntes por secretaria, vínculo empregatício, lotação, 

dotação, função, data de admissão, data de aniversário, valor, 

estabelecimento bancário, agência bancária. 
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3.5.5 –Contracheque –deverá ser emitido contracheque de 

funcionários e pensionistas em formulário padrão do Ente, contendo 

data de admissão, lotação, município, função/cargo, vínculo, 

situação, identidade, CPF, número de dependentes de IR, carga 

horária, valor, estabelecimento bancário, agência bancária, conta 

corrente. 

3.5.6–Os relatórios deverão ser cadastrados no sistema, com os 

diversos níveis de quebras, tais como secretaria, vínculo 

empregatício, lotação, dotação, função, data de admissão, data de 

aniversário, valor, estabelecimento bancário, agência bancária, 

para serem definidos pelo usuário. 

3.5.7 –Os relatórios deverão ser visualizados em tela antes de serem 

impressos, podendo também ser gravados em vários formatos, como: 

Texto, CSV, HTML, XLS, PDF. 

3.5.8 –Relação de servidores com previsão de aposentadoria 

compulsória. 

3.5.9 –Emissão individual ou coletiva de Atos e Portarias (Exemplos: 

Concessão de vantagens, designação para funções de confiança, 

etc.), com texto fixo, parametrizável pelos Usuários por tipo de 

Ato. 

3.5.10 –Relação geral de servidores ativos (dados cadastrais e dados 

funcionais). 

3.5.11 –Relação de servidores ocupantes de cargos e funções de 

Chefia. 

3.5.12 –Relação de servidores por cargo, por lotação e por 

cargo/lotação. 

3.5.13 –Relação de cargos em comissão e funções gratificadas por 

órgão de lotação e por cargo/função. 

3.5.14 –Relação de servidores por tipo de vínculo, regime jurídico 

e categoria funcional. 

3.5.15 –Relação de servidores com acumulação de cargos permitida 

por Lei. 

3.5.16–Parametrização de um cadastro de moedas e índices 

financeiros, cujos valores sejam utilizados na definição das 

rubricas e armazenados historicamente, sem limite de tempo. 

3.5.17 –Parametrização de um cadastro de tabelas de cálculos (INSS, 

IRRF, Salário Família, etc.), cujos valores e/ou percentuais sejam 

armazenados historicamente, sem limite de tempo. 

3.5.18 –Relação de servidores com Férias não programadas ou 

requisitadas. 

 

3.6. Dos arquivos em meio magnético 

3.6.1 –Receita Federal do Brasil –Layout atualizado para exportação 

de dados financeiros dos servidores para o aplicativo DIRF. 

3.6.2 –Caixa Econômica Federal/INSS –Layout atualizado para a 

exportação de dados para o aplicativo SEFIP. 
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3.6.3 –Estabelecimentos Bancários Diversos –Layout atualizado dos 

seguintes estabelecimentos bancários: Banco do Brasil e Caixa 

Econômica. 

 

3.7. Das Previdências 

 

3.7.1 –O Sistema deverá suportar descontos previdenciários para os 

seguintes órgãos: IPASMV e INSS. 

3.7.2 –As tabelas previdenciárias deverão estar atualizadas com a 

legislação vigente, observando os limites e faixas de isenção. 

 

3.8. Da Margem Consignável–O sistema deverá oferecer mecanismos 

automáticos de controle de margem consignável, dentro dos limites 

estabelecidos em lei. 

 

3.9. Folha de Frequência–O sistema deverá emitir formulário de 

frequência, devidamente preenchido com os dados do servidor, 

especificando os sábados, domingos e feriados. 

 

3.10. Histórico Funcional e Financeiro–Todas as movimentações e 

alterações funcionais/financeiras dos servidores deverão ser 

registradas em histórico, que ficará armazenado para consulta por 

prazo indeterminado. 

 

3.11. Do Treinamento–A contratada deverá fornecer treinamento ao 

departamento responsável pelo uso do sistema. 

 

3.12. Do “Backup” dos Dados e Sistema–A contratada deverá fornecer 

mecanismos para a realização de “backup” automático junto à equipe 

de informática do Ente, bem como a homologação da restauração dos 

“backups” realizados. 

 

4. DA ENTREGA DO OBJETO 

4.1. O Objeto desta licitação deverá ser fornecido na Secretaria de 

Municipal de Administração mediante Ordem de Serviço expedida pela 

Administração Municipal. 

4.2. O fornecimento do objeto se fará durante o horário de 

funcionamento desta Administração. 

4.3. O prazo para instalação do objeto será de 05 (cinco) dias 

contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 

(dias) a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada por quem de direito. 

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

Seguridade Social. 

5.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha 

recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. 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. 

6.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato 

da entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, 

será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, 

para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente. 

6.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar 

o Contrato ou a receber a Ordem 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. 

6.4. 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 
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com base no inciso anterior. 

 

6.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

6.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado 

administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa 

do Município e cobrado judicialmente. 

6.7. 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 de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante. 

6.8. 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. 

6.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

7. VIGÊNCIA 

7.1 - 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.  

 

8. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

8.1. O Contrato poderá ser cancelado pelos motivos elencados nos 

artigos 77 e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 

8.666/93. 

 

 

 É o termo de referência. 

 

 

 

____________________________________ 

ELIAS VILELA DE VASCONCELOS 

Sec. Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e 

Orçamento 

 

 

____________________________________ 

ALLAN RUDNEY CORREIA DA SILVA 

Núcleo de Administração 
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Item Descrição Unidade 
Quantidade 

(MESES) 
V. 

Unitário 
V. Total 

01 

Locação de software 

aplicativo para Gestão de 

Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de 

Viçosa Alagoas, 

contemplando os serviços de 
instalação, migração de 

dados, parametrização, 

adequação, implantação, 
treinamento, manutenção, 

atendimento técnico 

especializado e fornecimento 

de atualizações do aplicativo 
e desenvolvimento de novas 

funcionalidades de acordo 

com as especificações e 
condições previstas neste 

Termo de Referência. 

SV 12 

  

VALOR TOTAL  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

 
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 

      

      

 

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. 

 

Data: __________ 
Assinatura: _________________________ 

Nome do representante legal do Proponente: ___________________________ 

Carimbo do CNPJ. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

 
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 013/2018 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 013/2018 

 
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 013/2018, 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 013/2018 

 
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 013/2018, 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 013/2018 

 
ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2018 – 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 816032/2018, 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 

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE APLICATIVO 

PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA 

ALAGOAS, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 

PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, 

ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES 

DO APLICATIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VIÇOSA/AL, conforme especificações e 
exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 013/2018, 

conforme abaixo: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR TOTAL  XXXXX 
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1. 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: 

 
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 
 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 

fornecimento total do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo Responsável da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

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 2018:  

 
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 
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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 

 

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 
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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.  
 

Viçosa/AL, XX de XXXXXX de 2018. 

 
 

 

_____________________________________ 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 

Prefeito 

 
 

______________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 
 

Testemunha _________________________________   

CPF: _______________________ 

 
Testemunha__________________________________ 

CPF: _________________________  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

 
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 013/2018 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 2018. 
________________________________________________ 

(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 013/2018 

 
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. 013/2018, 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. 
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