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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 
 

O MUNICÍPIO DE ASCURRA, com sede à Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra (SC), pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 83.102.772/0001-61, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, 
Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, atendendo ao que dispõe as Leis Federais 8.666/1993, Lei n. 
10.520/2002 e Lei Complementar n. 123/2006, TORNA PÚBLICO, que fará licitação nos termos deste edital.  
 
Tipo de licitação: por item.  
Forma de julgamento: menor preço. 
Forma de prestação dos serviços: parcelada. 
Data e horário para autenticação de documentos, CREDENCIAMENTO e entrega/protocolo de envelopes: 
28/5/2020 - Das 10h30min às 11 horas.  
Data e horário da abertura dos envelopes: 28/5/2020 – Às 11 horas.  

Local de apresentação e abertura dos envelopes: Prefeitura de Ascurra, Rua Benjamin Constant, 221, 1º Andar, 
Setor de Compras e Licitações, Centro – 89.138-000, Ascurra/SC.  
 
1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO 
DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, 
CAPACITAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO EVENTUAL PÓS 
IMPLANTAÇÃO PARA GESTÃO E CONTROLE DE CONSELHOS MUNICIPAIS, CONTROLE INTERNO, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ASCURRA, 
conforme especificações deste edital e seus anexos. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, 
desde que estejam regularmente estabelecidas no país. 
2.2 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação: 
a) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, incluindo a Pregoeira e 
Equipe de Apoio; 
b) Os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio, subsistindo a 
proibição até seis meses depois de findas as respectivas funções; 
c) O Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau; 
d) Empresa que detenha débitos com a Fazenda Pública Municipal de Ascurra; 
e) Empresa, ou sócio da mesma que encontra-se em processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, 
Dissolução, Concurso de Credores, ou Liquidação; 
f) Empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
g) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar, ou que foram penalizados com a 
suspensão de contratar com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação, desde que a 
penalização esteja vigente. 
h) Pessoas físicas. 
2.3. Não será permitida a apresentação de mais de uma proposta por lote por Licitante. 
2.4. Não será admitida a participação de empresas em consórcio. 
2.5. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa Licitante. 
2.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório, salvo se houver impugnação ao edital em trânsito na abertura do certame. 
2.7. Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 2.2, a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, 
e o Licitante ou responsável pelo fornecimento dos bens e serviços a estes necessários, aplicando-se, também, à 
Pregoeira e aos membros da Equipe de Apoio.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão. O Credenciamento será feito pela Pregoeira 
e Equipe de Apoio, antes da abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação. Assim que solicitado, os 
representantes das empresas licitantes deverão apresentar os documentos referentes ao Credenciamento, 
conforme Item 3.3 do Edital. 
3.2 Toda a documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta e 
documentação, sendo estas originais ou autenticadas em cartório ou tabelionato, ou ainda por servidor municipal.  
3.3 O credenciamento far-se-á da seguinte forma: 
3.3.1 Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, o proponente deverá apresentar: 
3.3.1.1 Cópia de Documento de Identidade; 
3.3.1.2 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 
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administradores, ou registro comercial no caso de empresa individual; 
3.3.1.3 Declaração de Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos na Cláusula Sexta deste Edital (Anexo III). 
3.3.1.4 Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), enquadrada na forma 
da Lei Complementar 123/2006 e IN 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), sob 
pena de ser desconsiderada tal condição (Anexo VI). 
3.3.1.5 Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (se for o caso), na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio (DNRC). 
Obs.: ausentes os documentos previstos nos itens 3.3.1.4 e 3.3.1.5, a empresa será considerada como 
credenciada, contudo, não fará jus aos benefícios a que alude a Lei Complementar n. 123/2006. 
3.3.2 Sendo representante da empresa o proponente deverá apresentar: 
3.3.2.1 Cópia de Instrumento de Procuração Publica ou Particular com reconhecimento de firma ou Declaração de 
Credenciamento com reconhecimento de firma, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.3.2.2 Todos os documentos previstos nos itens 3.1.1.1 à 3.3.1.5, observada a ressalva prevista após o item 
3.3.1.5. 
3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da 
licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
3.5 Apenas a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para este efeito, 
apenas 01 (um) representante por licitante interessada. 
3.6 Não serão admitidas a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
3.7 A não comprovação de que o interessado possui poderes para representar a licitante no certame bem como a 
não apresentação ou apresentação incorreta de algum documento de credenciamento, e ainda, o não 
credenciamento ou a ausência de credenciado implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva dos 
lances verbais, participando do certame somente com sua proposta escrita e documentos de habilitação, ambos 
em envelopes lacrados. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1 A proposta e os documentos exigidos deverão ser apresentados no dia e horário designados para abertura da 
sessão, sendo que os envelopes apresentados pessoalmente por representante credenciado ou via remessa 
postal, deverão ser protocolados junto à Pregoeira e/ou Equipe de Apoio até o horário estabelecido neste edital, 
em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo a identificação clara e visível da razão social do 
proponente, número do Pregão e com os seguintes dizeres externos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DA PROPOSTA 

5.1 A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada e impressa mecanicamente, 
contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada por seu representante legal e 
carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 
5.1.1 Número do lote e dos itens, quantidade, discriminação do objeto ofertado conforme especificações 
constantes no anexo I, marca (nome comercial), preço unitário e preço total ofertado, devendo ser cotado em Real 
e com no máximo duas casas decimais após a vírgula, incluindo-se todos os custos, como os encargos sociais, 
impostos, taxas, seguros, licenças, frete, carga e descarga, bem como todos os outros custos relacionados aos 
demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município de Ascurra. 
5.1.2 Prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da mesma. Ausente esta informação será considerado como prazo de validade 60 (sessenta) dias. 
5.2 A proposta poderá ser digitada por meio eletrônico – através do portal do cidadão do Município de Ascurra 
(https://ascurra.atende.net/) – em “enviar proposta de licitação”, devendo ao final da digitação ser impresso o 
Relatório de Propostas – contendo o número e senha do protocolo – e apresentado dentro do envelope da 
proposta no dia da sessão. 
5.2.1 Para a digitação da proposta, a empresa deverá ter cadastro com o Portal do Cidadão do Município. Caso 
não tenha este cadastro, deverá realiza-lo no campo “Cadastre-se”, assinalando ao fim do cadastro a opção 
“Serviços do Portal do Cidadão”, e aguardar a liberação do cadastro por servidor da Administração. 

A: 
MUNICÍPIO DE ASCURRA 
PREGÃO N.º 31/2020 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 
NOME DA EMPRESA: ... 
TELEFONE: ... 
E-MAIL: ... 

 

A: 
MUNICÍPIO DE ASCURRA 
PREGÃO N.º 31/2020 
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 
NOME DA EMPRESA: ... 
TELEFONE: ... 
E-MAIL: ... 

 

https://ascurra.atende.net/
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5.3 Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total do lote/item cotado, será considerado, para fins de 
julgamento das propostas, o primeiro. 
5.4 A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação, por parte do licitante, de todas as 
condições deste edital e seus anexos, independentemente. 
5.5 Serão desclassificadas as propostas que:  
a) Forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
seu julgamento; 
b) Contiverem preços ilegíveis, ou seja o preço unitário e o preço total não forem passíveis de leitura e 
entendimento (item a item); 
c) Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital; 
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivamente superiores ao preço de referência 
estipulado no Edital.  
e) Que cotarem preço superior ao estabelecido no termo de referência, anexo I do presente edital. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 

6.1 A documentação deverá ser apresentada no ENVELOPE nº 02, em 01(uma) via, devendo constar os seguintes 
documentos: 
 
6.2 Regularidade Fiscal: 
6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do Ministério da Fazenda; 
6.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa, ou positiva com efeito de 
negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); 
6.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 
6.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
6.2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão FGTS); 
6.2.6 Prova de regularidade trabalhista atestada por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT 
(Emitida no site do TST).  
 
a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar TODA a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo previsto na 
legislação vigente, para a regularização da documentação. 
c) a não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do direito à contratação, 
SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Legislação vigente, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
d) A Pregoeira, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá a validação nos sites dos órgão oficiais 
(Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) emissores das 
certidões negativas apresentadas, das certidões obtidas via Internet. 
e) Os documentos relacionados no item 6.2, somente serão considerados válidos se estiverem apresentados em 
forma original e dentro da validade expressa no próprio documento ou caso o órgão emissor não declare a 
validade do documento, este será de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão. 
 
6.3 Regularidade Econômico-Financeira: 
6.3.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da 
Sede do proponente, emitida, no máximo até 60 (sessenta) dias da data prevista para o julgamento desta licitação, 
caso o prazo de validade não esteja expresso na mesma.  
 
6.4 Regularidade Jurídica: 
6.4.1 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 
administradores, ou registro comercial no caso de empresa individual, obrigatória somente quando a empresa não 
efetuou o credenciamento; 
6.4.2 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; 
6.4.3 Cópia de Documento de Identidade do representante legal da empresa signatária da proposta, obrigatória 
somente quando a empresa não efetuou o credenciamento; 
6.4.4 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar (anexo IV); 
 
6.4.5 Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de 18 anos desempenhando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos (art. 7º. XXXIII CF) (anexo V).  
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6.5 Qualificação Técnica: 
6.5.1 Atestado de qualificação técnica, no mínimo 01 (um), comprovando o seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto desta licitação, e que a licitante executou/executando ou forneceu, satisfatoriamente os serviços em 
condições, qualidade, características e quantidades com o objeto desta licitação, emitido por órgão público e/ou 
privado de reconhecida idoneidade (exceto esta municipalidade), equivalente ou superior às áreas de maior 
relevância do objeto da presente licitação; 
6.5.2 Declaração formal de que, caso vencedor da licitação, disponibilizará data center com capacidade de 

processamento (links, servidores, nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo gerador), softwares de 
virtualização, segurança, sistema de climatização), para alocação dos sistemas objeto desta licitação. 
a) A estrutura de data center poderá ser própria ou contratada (terceirizada); 
b) A estrutura declarada pela proponente vencedora será objeto de avaliação de conformidade, a ser realizada 
previamente a sua habilitação, para verificação do atendimento aos requisitos técnicos relacionados no “Termo de 
Referência”. 
6.5.3 Avaliação Técnica do Sistema: A  Administração Publica Municipal poderá realizar, caso entenda ser 
necessária, com a empresa licitante vencedora, antes da assinatura do contrato, um teste de conformidade do 
sistema, com o objetivo de comprovar se o sistema realmente dispõe dos requisitos mínimos obrigatórios, 
presentes no Termo de Referência. 
  
Observação: 
a) Quando se tratar de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá 
sua validade confirmada pela Pregoeira e equipe de apoio. 
b) As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.  
 
7. DOS PROCEDIMENTOS, DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

7.1 DO RECEBIMENTO 
7.1.1. Recebimento dos CREDENCIAMENTOS, PROPOSTAS DE PREÇOS e HABILITAÇÕES será feito pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio, no dia, hora e local estabelecidos, conforme disposto no presente Edital, 
observando-se o seguinte procedimento: 
7.1.1.1. Análise das credenciais dos representantes de cada licitante, registrando-se seu comparecimento na Ata 
de Julgamento lavrado no final do certame, mediante assinatura de cada um dos credenciados, Pregoeira e 
Equipe de Apoio. 
7.2 DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
7.2.1 Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão permitidos novos proponentes. 
7.2.2 A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, POR 
LOTE, e pelo MENOR PREÇO – PREÇO GLOBAL, considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, 
principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
7.2.3 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 
condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresente ofertas inexequíveis. 
7.2.4 Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, 
apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preço até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
7.2.5 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2.4, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. No caso de empate nos preços de um determinado lote, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
7.2.6 A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 
7.2.7 Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
7.2.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante 
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 
das propostas. 
7.2.9 A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que 
julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. 
7.2.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
7.2.11 Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva 
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO – PREÇO GLOBAL DO LOTE. 
7.2.12 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa 
etapa, por lote proposto, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno 
porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  
a) A pregoeira convocará a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte, detentora(s) da(s) proposta(s) 
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de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao(s) valor(es) 

da(s) proposta(s) melhor(es) classificada(s), para que apresente(m) preço(s) inferior(es) ao(s) da(s) melhor(es) 
classificada(s), no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.  

b) A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do item 
anterior. 
c) Não havendo a apresentação de novo(s) preço(s), inferior(es) ao(s) preço(s) da(s) proposta(s) melhor(es) 
classificada(s), serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, 
as demais microempresas e empresas de pequeno porte cujos valores das propostas se enquadrem nas 
condições indicadas na letra A.  
d) Caso a(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s), de acordo com a classificação de que trata o item 7.2.12, 
seja(m) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, 
passando-se, desde logo, à negociação de preço(s).  
7.2.13 A pregoeira poderá negociar com o(s) autor(es) da(s) oferta(s) de menor valor, obtida(s) com base nas 
disposições das letras A e C do item 7.2.12, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o item 
7.2.12, com vistas à redução do(s) preço(s). 
7.2.14 Após a negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade do(s) menor(es) preço(s), decidindo 
motivadamente a respeito. 
7.2.14.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no 
mercado, coerentes com cada lote/item do objeto ora licitado. 
7.2.14.2 A pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os 
demais esclarecimentos que julgar necessários. 
7.3 DO JULGAMENTO 
7.3.1 Sendo vencedora a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as 
exigências de habilitação previstas neste edital. 
7.3.2 Constatando o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) o(s) licitante(s) 
será(ão) declarado(s) vencedor(es), sendo-lhe(s) adjudicado(s), o objeto do certame, caso não ocorra a 
manifestação de recurso. 
7.3.3 O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou 
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, e por ventura a Pregoeira tomar conhecimento de fatos que 
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
7.3.4 A Pregoeira ou a autoridade superior competente poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, 
em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente em qualquer dos envelopes. 
7.3.5 Ao final da Sessão Pública a Pregoeira franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar a 
intenção de recorrer doa atos até ali praticados.  
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1 Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na legislação vigente, sendo 
a autoridade superior competente para decidir sobre o recurso. 
8.2 A manifestação em impor recurso deverá observar o seguinte critério: 
8.2.1 Ser dirigida à Pregoeira ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, 
acompanhado de documentação pertinente; 
8.2.2 As razões do recurso serão apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4º, XVIII, da Lei 
10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes 
específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 
8.2.3 As razões do recurso deverão ser protocoladas junto ao Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, 
situada na Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra/ SC, em dia útil das 8h às 11h30min e das 13h30min às 
17h. Não serão aceitos recursos encaminhados por meios eletrônicos, fax e-mail, etc; 
8.2.4 Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias      
(art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer. 
8.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e o 
objeto será adjudicado ao licitante vencedor.  
 
9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1 A impugnação ao presente edital deverá ser feita por escrito, à Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura das propostas, contendo todas as divergências, dúvidas ou erros por ventura 
encontrados, para a devida análise, e se for o caso, a correção ou esclarecimentos necessários (art. 41 da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações). 
9.2 As razões de impugnação deverão ser protocoladas junto ao Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, 
situada na Rua Benjamin Constant, 221, centro, Ascurra/ SC, em dia útil das 8h às 11h30min e das 13h30min às 
17h. Não serão aceitos pedidos de impugnação encaminhados por meios eletrônicos, apenas por correio mediante 



 

Rua Benjamin Constant, 221  /  89.138.000 – Ascurra  -  SC – Brasil  /   Fone/Fax (47) 3383-1267 – Ramal 216  /           

E-Mail: compras@ascurra.sc.gov.br 

AR.  
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 Inexistindo manifestação recursal, caberá à Pregoeira adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e 
encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua homologação. 
10.2 Caso haja recurso, a adjudicação e a homologação do processo serão efetuadas pela Autoridade Superior 
Competente.  
 
11. DO CONTRATO  

11.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogados, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 
8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 
11.2 Em caso de prorrogação de vigência, o preço dos serviços poderá ser reajustado após cada 12 (doze) 
meses, tendo como marco inicial, a data limite para apresentação das propostas, pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou o índice que vier a 
substituí-lo.   
 
12. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

12.1 As empresas contratadas deverão observar as especificações dos serviços previstas no termo de referência 
(Anexo I deste edital). 
 
13. DO PAGAMENTO 

13.1 Os serviços de implantação dos sistemas serão pagos em parcela única, em até 30 (trinta) dias depois da 
instalação, obedecida a ordem cronológica de pagamentos. 
13.2 O fornecimento do Sistema será pago de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, 
sendo a primeira com vencimento aos 30 dias da instalação.  
13.3 A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre os produtos e serviços 
prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o número do Contrato, o número da Licitação e 
o nº do Processo, bem como o relatório dos serviços realizados no período a que o pagamento se referir. 
13.4 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no 
que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 
14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

14.1 As despesas com o objeto correrão pela seguinte dotação orçamentária do Município para o exercício de 
2020 e a respectiva para os próximos exercícios: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 134 03 001 2002 333900000000000 333904001000000 01000000 

 
15. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 As Licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a Licitante vencedora, sujeitar-se-ão, no que 
couber às sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
15.2 Pelo comportamento incorreto da Licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar a Licitante as seguintes penalidades: 
15.2.1 Advertência, no caso de faltas que não motivem a aplicação de multas. 
15.2.2 Multa, conforme os seguintes critérios: 

15.2.2.1 No valor de 1% (um por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
acumulação de 03 (três) advertências; 
15.2.2.2 No valor de 2% (dois por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de impedir, 
perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 
15.2.2.3 No valor de 5% (cinco por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e jurídicos; 
15.2.2.4 No valor de 10% (dez por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata se der causa à 
Declaração de Inidoneidade; 
15.2.2.5 No valor de 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso 
de inobservância de quaisquer das condições do item 02 deste edital; 
15.2.2.6 No valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia no atraso injustificado, ou com justificativa não aceita 
pela autoridade superior competente na prestação dos serviços. 
15.2.3 Suspensão de Participação em licitações com o Município de Ascurra, pelo prazo de 02 (dois) anos, no 
caso de quaisquer dos motivos expostos nos itens 15.2.2.2 à 15.2.2.6 e 15.2.4.1 à 15.2.4.2. 
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15.2.4 Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 

15.2.4.1 Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido 
pelo licitante registrado em ata; 
15.2.4.2 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
15.2.4.3 Tenham praticado atos ilícitos e/ou a não entrega do objeto deste edital, visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
15.2.4.4 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
15.2.5 Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla defesa. 
15.3 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 
 
16. DA RESCISÃO 

16.1 O contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 da Lei n.8666/93.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 O(s) envelope(s) de habilitação deste Pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ão) em poder da Pregoeira 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, após este período ocorrerá a inutilização do 
mesmo. 
17.2 A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a Licitação, serão 
fornecidas no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Ascurra, Rua Benjamin Constant, 221, 
centro, Ascurra/SC, 89.138-000, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, em todos os dias úteis 
(que não compreenderem férias coletivas), ou através do site http://www.ascurra.sc.gov.br. 
17.3 Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através do e-mail: compras@ascurra.sc.gov.br ou fax 
47 33830222, ou pessoalmente no Departamento de Compras. 
17.3.1 As consultas deverão ser encaminhadas por escrito endereçadas à Pregoeira ou ao Setor de Compras da 
Prefeitura de Ascurra. 
17.3.2 As consultas serão respondidas pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, via e-mail, fax ou carta, a 
todos os interessados. 
17.4 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento. 
17.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
17.6 Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira com base no ordenamento jurídico vigente. 
17.7 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do edital pelo site: http://www.ascurra.sc.gov.br, até a 
data da realização da sessão pública. 
17.8 Fazem parte do presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo Credenciamento; 
Anexo III – Modelo Declaração de Habilitação; 
Anexo IV – Modelo Declaração de Inexistência de fato Impeditivo para Licitar; 
Anexo V – Modelo Declaração Inexistência de Menor de 18 Anos no Quadro Funcional da Empresa; 
Anexo VI – Modelo Declaração Microempresa/Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII – Minuta do contrato. 

 
18. DO FORO 

18.1 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição 
amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado 
seja, será o da Comarca de ASCURRA/SC.  
 
Ascurra, __ de maio de 2020. 
 
 

____________________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO 

 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos básicos que norteiam a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, 
CUSTOMIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO EVENTUAL PÓS IMPLANTAÇÃO 
PARA GESTÃO E CONTROLE DE CONSELHOS MUNICIPAIS, CONTROLE INTERNO, PRESTAÇÃO 
DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ASCURRA, conforme 
especificações deste termo de referência. 
1.2 Os itens a serem descriminados fazem parte do seguinte LOTE: 
 

Item Qtd. Und. Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 1 UNIDADE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E 
TREINAMENTOS DOS USUÁRIOS CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

2 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MÓDULO DE GESTÃO E 
CONTROLE DE CONSELHOS E COMISSÕES 
MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

R$ 220,00 R$ 2.640,00 

3 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MODULO CONTROLE INTERNO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DESCRITAS NAS CARACTERÍSTICAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

R$ 650,00 R$ 7.800,00 

4 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MODULO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

R$ 400,00 R$ 4.800,00 

5 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MODULO DE TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

R$ 220,00 R$ 2.640,00 

6 120 HORAS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, 
CUSTOMIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E 
ATENDIMENTO TÉCNICO EVENTUAL PÓS 
IMPLANTAÇÃO DOS SOFTWARES. 

R$ 120,00 R$ 14.400,00 

VALOR GLOBAL: R$ 42.280,00 

 
2. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS 

1. Características Gerais dos Sistemas 

1.1. Os sistemas deverão rodar em ambiente Web através dos principais navegadores de internet 
disponíveis no mercado (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e ou Ópera), com 
armazenamento dos dados em nuvem. 

1.2. Possibilitar acesso através de login autenticado (usuário e senha) para acesso aos módulos e 
rotinas. 

1.3. Permitir a liberação de privilégios de acesso por meio de cadastramento de perfis de usuários. 
1.4. Permitir a liberação de acesso a usuários por módulo. 
1.5. Gravar monitoração das ações efetuadas por cada usuário logado a fim de efetuar auditorias. 

 
2. Sistema de Gestão e Controle de Conselhos e Comissões Municipais  

2.1. Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema 
de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 
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2.2. Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do 
sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

2.3. Permitir a anexação de arquivos com extensão pdf, doc, docx, txt, jpg e odt aos textos jurídicos. 
2.4. Permitir cadastramento prévio de atribuições à integrantes/membros de conselhos. 
2.5. Permitir o gerenciamento dos conselhos municipais, contendo no mínimo as seguintes 

características: 
2.5.1. Cadastro completo do conselho, com principais informações como nome, texto jurídico 

de criação e endereço, com a disponibilização automática destas informações junto ao 
website do município para acesso aberto a população. 

2.5.2. Permitir a liberação de usuários para acesso apenas a um conselho específico, não 
podendo este ter acesso ao gerenciamento de informações de conselhos ao qual não 
tenha liberação. 

2.5.3. Permitir a criação de diversos álbuns de fotos, com opção de upload de múltiplas fotos e 
com disponibilização automática dos mesmos junto ao website do município para 
acesso aberto a população. 

2.5.4. Cadastramento da estrutura do conselho, através de seus fundamentos legais, com sua 
respectiva composição, quantidade de membros e quantidade de suplentes, bem como 
a disponibilização automática destas informações junto ao website do município para 
acesso aberto a população. 

2.5.5. Cadastramento dos períodos de gestão/mandatos e suas alterações, através de seus 
fundamentos legais. 

2.5.6. Cadastramento dos integrantes de cada gestão e suas alterações, identificando sua 
atribuição no conselho, bem como seu suplente e a qual composição do conselho o 
integrante pertence e disponibilização automática destas informações junto ao website 
do município para acesso aberto a população. 

2.5.7. O sistema deverá consistir a ocupação de cada composição, por período de vigência, 
não permitindo ultrapassar a quantidade de integrantes definida no cadastramento da 
estrutura do conselho tanto para titulares como para suplentes. 

2.5.8. Deverá ser permitida a liberação de acesso ao sistema a membros integrantes do 
conselho para gerenciamento do mesmo, onde o sistema irá gerar e enviar um e-mail 
com os dados para acesso ao mesmo.  

2.5.9. Usuários com perfil de integrantes de conselhos somente poderão visualizar e editar 
informações referentes ao conselho no qual estiverem alocados. 

2.5.10. Permitir o cadastramento do agendamento prévio de reuniões do conselho, com dados 
de data, horário, ementa e local da reunião, com disponibilização automática das 
informações junto ao website do município para acesso aberto a população. 

2.5.11. Possibilitar o cadastramento de reuniões no formato de série de eventos, definido o 
intervalo entre cada evento e a data limite para fim da série. 

2.5.12. Possibilitar o cadastramento de envio automático de aviso de lembrete da reunião. O 
sistema deverá enviar de forma automática e-mail com lembrete de reunião do conselho 
a todos os integrantes ativos, de acordo com os parâmetros de envio definidos no 
cadastro da reunião. 

2.5.13. Permitir a integração automática do cadastramento de reuniões do conselho com a 
agenda de obrigações do controle interno. 

2.5.14. Possibilitar o registro da Pauta/Ementa da reunião contendo vários itens. 
2.5.15. Permitir o envio manual por dentro do sistema de e-mail com o comunicado de reunião 

aos membros do conselho. 
2.5.16. O sistema deverá registrar os envios de e-mail com os comunicados de reunião tanto 

enviados de forma automática como de forma manual, contendo os dados do integrante, 
data e hora de envio. 

2.5.17. O sistema deverá registrar o sucesso do envio do e-mail do comunicado de reunião, ou 
em caso de erro, armazenar o erro encontrado para análise. 

2.5.18. Permitir o upload de fotos para cada reunião dos conselhos. 
2.5.19. Permitir o registro da lista de presença dos conselheiros a cada reunião. 
2.5.20. Permitir o registro de outras pessoas presentes a lista de presença. 
2.5.21. Permitir o envio através de e-mail aos conselheiros a notificação quanto a ausência em 

reuniões, armazenando os dados do integrante, e-mail, data e hora de envio. 
2.5.22. O sistema deverá registrar o sucesso do envio do e-mail do comunicado de ausência a 

reunião, ou em caso de erro, armazenar o erro encontrado para análise. 
2.5.23. Possibilitar a redação através de editor de texto integrado das atas de reuniões em 

tempo real por dentro da ferramenta, através de layouts pré-definidos, com 
disponibilização automática das atas após a conclusão das mesmas junto ao website do 
município para acesso aberto a população. 
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2.5.24. Possibilitar a anexação de atas as reuniões nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, 
com disponibilização automática no website do município para acesso aberto a 
população. 

2.5.25. Permitir o registro de assinantes das atas de reuniões. 
2.5.26. Permitir anexar arquivos diversos da reunião do conselho para publicação, nos formatos 

pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, com disponibilização automática no website do município 
para acesso aberto a população. 

2.5.27. Permitir anexar arquivos para publicações diversas do conselho, como Resoluções, 
Pareceres, Memorandos, Editais e Publicações Diversas nos formatos pdf, doc, docx, 
txt, jpg e odt, com disponibilização automática no website do município para acesso 
aberto a população. 
 

3. Sistema de Controle Interno 

3.1. Possuir tela com indicadores gráficos (Dash-board) de produção do controle interno, contendo 
informações sobre quantidade Atos de Normatização, Comunicados Internos, Recomendações, 
Notificações, Pareceres, Auditorias e Demais Atividades exibidos mês a mês e com a 
quantidade total de cada atividade. 

3.2. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé padrão para emissão dos documentos do 
controle interno. 

3.3. Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema 
de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

3.4. Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do 
sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

3.5. Permitir o registro dos responsáveis das unidades gestoras do município, juntamente com o 
período de exercício da função. 

3.6. Permitir o registro das estruturas organizacionais das unidades gestoras do município, 
juntamente com a composição das mesmas. 

3.7. Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de documentos (Comunicados Internos, 
Notificações e Recomendações) com a disponibilização de variáveis pré-definidas para 
posterior preenchimento automático por informações previamente cadastradas as rotinas do 
sistema. 

3.8. Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de pareceres com a disponibilização de 
variáveis para preenchimento automático pelo sistema e com modelos distintos de acordo com 
a situação de cada parecer (Aprovação, Aprovação com Ressalvas e Reprovação). 

3.9. Permitir efetuar o cadastramento da Estrutura do Controle Interno, com seu fundamento legal, 
e composição do mesmo. 

3.10. Permitir efetuar o registro da equipe integrante do controle interno, com os respectivos 
servidores que compõem sua estrutura. 

3.11. Disponibilizar rotina para registro das atividades diversas do controle interno, separadas por 
categorias, e com a possibilidade da descrição através de editor de textos dos detalhes de 
cada atividade. 

3.12. Possibilitar o cadastramento dos atos do controle interno, como Instruções Normativas e 
Orientações, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para 
acesso aberto a população. 

3.13. Possibilitar a anexação de textos aos atos do controle interno, nos formatos pdf, doc, docx, txt, 
jpg e odt, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para 
acesso aberto a população. 

3.14. Possibilitar a redação do texto dos atos do controle interno em editor on-line. 
3.15. Possibilitar a anexação de arquivos e redação de textos em editor on-line de anexos de atos do 

controle interno. 
3.16. Possibilitar o cadastramento de comunicados internos do controle interno com as seguintes 

características: 
3.16.1. Possibilidade de controle de comunicados por arquivos anexos ou por elaboração on-

line através de modelos pré-configurados dos mesmos, com a opção de publicação 
automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população. 

3.16.2. Possibilitar o cadastramento dos interessados do comunicado interno. 
3.16.3. Possibilitar a geração automática do modelo de comunicado através de layout pré-

configurado com possibilidade de edição do mesmo. 
3.16.4. Possibilitar a emissão final do comunicado no formato pdf., não permitindo mais efetuar 

alterações após a finalização do mesmo. 
3.16.5. Possibilitar registrar os encaminhamentos do comunicado interno, com os dados de tipo 

de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do 
sistema com link de acesso ao comunicado. 
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3.16.6. Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto no comunicado 
interno. 

3.17. Possibilitar o cadastramento de recomendações do controle interno com as seguintes 
características: 

3.17.1. Possibilidade de controle de recomendações por arquivos anexos ou por elaboração on-
line através de modelos pré-configurados dos mesmos com a opção de publicação 
automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população. 

3.17.2. Possibilitar o cadastramento dos interessados da recomendação. 
3.17.3. Permitir o registro individual de cada item da recomendação, para posterior redação das 

providências. 
3.17.4. Possibilitar a geração automática do modelo de recomendação através de layout pré-

configurado com possibilidade de edição do mesmo. 
3.17.5. Possibilitar a emissão final da recomendação no formato pdf. não permitindo mais 

efetuar alterações após a finalização do mesmo. 
3.17.6. Possibilitar registrar os encaminhamentos da recomendação, com os dados de tipo de 

encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do 
sistema com link de acesso a recomendação. 

3.17.7. Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto nas 
recomendações. 

3.18. Possibilitar o cadastramento de notificações do controle interno com as seguintes 
características: 

3.18.1. Possibilidade de controle de notificações por arquivos anexos ou por elaboração on-line 
através de modelos pré-configurados dos mesmos com a opção de publicação 
automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população. 

3.18.2. Possibilitar o cadastramento dos interessados da notificação. 
3.18.3. Possibilitar a geração automática do modelo de notificação através de layout pré-

configurado com possibilidade de edição do mesmo. 
3.18.4. Possibilitar a emissão final da notificação no formato pdf. não permitindo mais efetuar 

alterações após a finalização do mesmo. 
3.18.5. Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de 

encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do 
sistema com link de acesso a notificação. 

3.18.6. Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto na notificação. 
3.19. Possibilitar o cadastramento de solicitações de esclarecimento ou questionamentos do controle 

interno com as seguintes características: 
3.19.1. Possibilidade de controle de solicitações de esclarecimento ou questionamentos por 

arquivos anexos ou por elaboração on-line através de modelos pré-configurados dos 
mesmos. 

3.19.2. Possibilitar o cadastramento dos interessados dos questionamentos/esclarecimentos. 
3.19.3. Possibilitar a geração automática do modelo de notificação através de layout pré-

configurado com possibilidade de edição do mesmo. 
3.19.4. Possibilitar a elaboração de diversos questionários eletrônicos para o mesmo processo 

de questionamento, e que contenha as seguintes características: 
3.19.4.1. Possibilitar a formatação das questões em itens e subitens; 
3.19.4.2. Possibilitar a seleção do tipo de campo para resposta, contendo no mínimo 

os campos do tipo Múltipla Escolha, Caixa de Seleção, Caixa de Texto, 
Campo de Data, Campo de Hora e Campo de Valor. 

3.19.4.3. Possibilitar a seleção da obrigatoriedade de preenchimento da questão. 
3.19.4.4. Para os campos de Múltipla Escolha e Caixa de Seleção, permitir o 

cadastramento de vários itens de resposta. 
3.19.4.5. Permitir a utilização do campo de justificativa, sendo possível optar para 

quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade da mesma de 
acordo com a resposta dada a questão. 

3.19.4.6. Permitir a utilização de campo de anexos/upload de arquivos, sendo possível 
optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade do 
mesmo de acordo com a resposta dada a questão. 

3.19.5. Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de 
encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do 
sistema com a notificação em anexo e o link para resposta do mesmo. 

3.19.6. Possibilitar o registro on-line das respostas ao questionário eletrônico através de link 
com o formulário para preenchimento ao estilo do Google Forms. 

3.19.7. Possibilitar o registro da conclusão final quanto ao questionamento e ou esclarecimento. 
3.20. Possibilitar o registro de pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, com os dados de 

número do processo, ressalvas/recomendações e providências adotadas. 
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3.21. Possibilitar o registro de decisões do Tribunal de Contas do Estado que imputaram débitos a 
responsáveis, com os dados de nº do processo, administrador responsável, valor do título 
devido, valor efetivamente arrecadada situação do débito e descrição das providências 
adotadas. 

3.22. Possibilitar o registro de tomadas de contas especiais, com os dados de número do processo, 
objeto e medidas adotadas por seus responsáveis. 

3.23. Possibilitar o registro do cumprimento de determinações do Tribunal de contas, com os dados 
de número do processo, apontamentos, providências adotadas e parecer do controle interno. 

3.24. Possibilitar a publicação de documentos diversos nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, 
com publicação automática junto ao web-site do município para acesso aberto a população. 

3.25. Possibilitar o registro das avaliações periódicas do planejamento, identificando o período, 
justificativa e o servidor responsável pela avalição. 

3.26. Possibilitar identificar os responsáveis para avaliação do planejamento, por secretaria ou por 
programa ou por ação. 

3.27. Possibilitar o encaminhamento da avaliação a seu responsável, através da geração de 
notificação de responsabilidade, com envio automático via e-mail ao responsável. 

3.28. Atribuir automaticamente perfil de avaliador do planejamento ao encaminhar o e-mail de 
notificação de avaliação ao responsável. 

3.29. Usuários com perfil de avaliador do planejamento, somente poderão visualizar e editar 
avaliações do planejamento que estejam sob sua responsabilidade. 

3.30. Possibilitar a avaliação das metas físicas de ações por parte do responsável, com cálculo 
automático do percentual executado do valor orçado, através das despesas liquidadas até o 
período de referência da avaliação. 

3.31. Possibilita a geração e envio da notificação de conclusão da avaliação por parte do 
responsável via e-mail ao responsável pelo registro da avaliação. 

3.32. Possibilitar a geração da planilha de indicadores e metas de programas e ações conforme 
layout do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

3.33. Possibilitar o registro do contingenciamento de despesas, com os dados de fundamento legal, 
despesas, razões e consequências. 

3.34. Possibilitar o registro do reconhecimento de passivos, com os dados da descrição dos 
passivos, valor e motivo do reconhecimento. 

3.35. Possibilitar o registro da permanência de restos a pagar por mais de um exercício financeiro, 
com os dados de ano do resto, número do empenho, valor pendente, objeto do empenho, 
fornecedor e motivo da permanência. 

3.36. Possibilitar o registro de despesas de exercícios anteriores, com os dados de número do 
empenho, data de emissão, valor do empenho, fornecedor e motivo. 

3.37. Possibilitar o registro de repasses de valores de precatórios ao tribunal de justiça, com os 
dados do mês de referência e valores em regime geral e regime especial. 

3.38. Possibilitar o registro da recuperação de créditos em instância judicial, com os dados de 
quantidade de ações ajuizadas e valor total ajuizado no exercício. 

3.39. Possibilitar o registro das renúncias de receita, com os dados de tipo da renúncia, fundamento 
legal de amparo, público alvo e valor da renúncia. 

3.40. Possibilitar o registro de baixa de créditos por prescrição, com os dados do gestor da época, 
data da prescrição, tributos e valor prescrito. 

3.41. Possibilitar o registro de convênios firmados entre o município e o estado ou união, com os 
dados da entidade cedente, tipo da esfera, número do convênio, objeto, valor total do convênio 
e valor previsto para o exercício. 

3.42. Possibilitar o registro de eventos de situação de emergência e ou calamidade pública, com os 
dados de descrição do evento, fundamento legal de amparo e período validade do evento. 

3.43. Possibilitar o registro do quadro de pessoal por exercício, mês a mês referenciando a 
quantidade de contratações, exonerações e o valor liquidado da folha de pagamento por tipo 
de vínculo dos servidores. 

3.44. Possibilitar o registro dos contratos de terceirização de serviços mês a mês, com a quantidade 
de servidores e valor da despesa por cargo/função. 

3.45. Possibilitar o registro de benefícios previdenciários pagos a servidores, com os dados do tipo 
de benefícios, quantidade e valor anual pago. 

3.46. Possibilitar o registro da remuneração paga a membros de diretorias/conselhos municipais, 
com os dados de tipo de cargo, descrição do cargo, valor da remuneração anual, valor do 
bônus anual, valor de participação em lucros anual e outros valores anuais. 

3.47. Possibilitar o registro do plano municipal de cargos e vagas e suas alterações, com os dados 
de cargo, fundamentos legais, e quantidade de vagas criadas e ou extintas. 

3.48. Possibilitar o cadastramento prévio de check-list para cumprimento das exigências de 
documentos nos atos de admissão. 



 

Rua Benjamin Constant, 221  /  89.138.000 – Ascurra  -  SC – Brasil  /   Fone/Fax (47) 3383-1267 – Ramal 216  /           

E-Mail: compras@ascurra.sc.gov.br 

3.49. Possibilitar o registro dos atos de admissão de pessoal, com a seleção de check-list pré-
definido para cumprimento de requisitos da contratação. 

3.50. Permitir a emissão automática do parecer do controle interno quanto aos atos de admissão. 
3.51. Possibilitar o registro de despesas por modalidade de licitação, com os dados de modalidade, 

valores para obras e ou serviço de engenharia, serviços e ou compras. 
3.52. Possibilitar o registro de avaliações de processos licitatórios, com os dados de número do 

processo, objeto, modalidade, fornecedor e avaliação do controle interno. 
3.53. Possibilitar o registro dos órgãos de imprensa oficial do município, com os dados de órgão e 

fundamento legal de amparo. 
3.54. Possibilitar o registro de auditorias planejadas, com os dados de objetivo, área de interesse e 

previsão do mês de execução da mesma. 
3.55. Possibilitar o registro da execução de auditorias, de acordo com suas categorias. 
3.56. Possibilitar a elaboração de diversos questionários eletrônicos para o mesmo questionamento, 

e que contenha as seguintes características: 
3.56.1. Possibilitar a formatação das questões em itens e subitens; 
3.56.2. Possibilitar a seleção do tipo de campo para resposta, contendo no mínimo 

os campos de tipo Múltipla Escolha, Caixa de Seleção, Caixa de Texto, 
Campo de Data, Campo de Hora e campo de Valor. 

3.56.3. Possibilitar a seleção de obrigatoriedade de preenchimento da questão. 
3.56.4. Para os campos de Múltipla Escolha e Caixa de Seleção, permitir o 

cadastramento de vários itens de resposta. 
3.56.5. Permitir a utilização do campo de justificativa, sendo possível optar para 

quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade da mesma de 
acordo com a resposta dada a questão. 

3.56.6. Permitir a utilização do campo de anexos/upload de arquivos, sendo possível 
optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade do 
mesmo de acordo com a resposta dada a questão. 

3.57. Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de 
encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com 
a notificação em anexo e o link para resposta do mesmo. 

3.58. Possibilitar o registro on-line das respostas ao questionário eletrônico através de link com o 
formulário para preenchimento ao estilo do Google Forms. 

3.59. Permitir a anexação de diversos documentos a auditoria. 
3.60. Possibilitar o registro dos índices do regime próprio de previdência social, com os dados de 

valor da remuneração, valor do provento, valor de pensão, valor com despesas administrativas 
e valor da reserva do regime próprio. 

3.61. Possibilitar o registro da dívida do instituto de previdência, com os dados do número do 
contrato, valor original, valor atualizado, número de parcelas e os critérios quanto à mesma. 

3.62. Possibilitar o registro de denúncias quanto a corregedoria do município, com os dados de tipo 
de denúncia, meio de comunicação, setor envolvido e descrição da denúncia. 

3.63. O sistema deverá possuir rotina de verificação periódica quanto aos valores de transferências 
de recursos da união e estado (FPM, ICMS, IPVA, Fundeb), consistindo de forma automática o 
valor dos tributos repassados pelos entes com os valores efetivamente lançados no sistema de 
contabilidade do município, bem como os valores de deduções quando se aplicam, emitindo 
um relatório com as inconsistências encontradas. 

3.64. O sistema deverá possuir rotina de verificação periódica quanto ao plano de cargos e vagas 
municipal, consistindo de forma automática, o número de vagas ocupadas em cada cargo de 
acordo com o sistema de recursos humanos do município com o plano de cargos e vagas 
informados no sistema de controle interno. Emitindo um relatório com as inconsistências 
encontradas. 

3.65. O sistema deverá permitir a elaboração do relatório de verificações internas (Relatório 
Circunstanciado), onde o usuário poderá selecionar/definir quais informações deverão constar 
no relatório. 

3.66. As informações selecionadas para o relatório de verificação interna deverão buscar os dados 
de forma automática de acordo com a informação do mesmo (dados orçamentários, 
financeiros, índices de saúde, educação e pessoal). 

3.67. O sistema deverá permitir a edição on-line das informações do relatório podendo desta forma 
adicionar observações ou outras informações ao mesmo. 

3.68. Possibilitar o gerenciamento da agenda de obrigações de acordo com as seguintes 
características: 

3.68.1. Possibilitar o cadastramento de eventos no formato de série de eventos, definido o 
intervalo entre cada evento e a data limite para fim da série. 

3.68.2. Possibilitar o cadastramento dos responsáveis por cada evento. 
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3.68.3. Possibilitar a liberação de acesso por perfil por parte dos responsáveis por eventos da 
agenda de obrigações para que os mesmos possam dar manutenção na agenda. 

3.68.4. Usuários que tenham o perfil de gestores da agenda de obrigações somente 
visualizarão os eventos aos quais forem responsáveis. 

3.68.5. O sistema deverá enviar de forma automática e-mails de aviso quanto ao vencimento de 
obrigações de acordo com os dados configurados no cadastro da obrigação. 

3.69. Possibilitar a geração automática dos relatórios para atendimento a Instrução Normativa nº 20 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina através de roteiros pré-definidos, contendo 
os seguintes relatórios: 

3.69.1. Anexo II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo. 

3.69.2. Anexo V - Prestação Anual de Contas de Gestão Por Unidade Gestora. 
3.69.3. Anexo VI - Conteúdo complementas da Prestação de Contas da Entidade 

Administradora do Regime Próprio de Previdência. 
3.69.4. Anexo VII - Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de contas de 

Gestão. 
 

4. Modulo de Prestação de Contas 

4.1 Este sistema deverá ter total integração com os sistemas de informações legados já instalados no 
município, onde todas as informações referentes a previsão/execução orçamentária e financeira do 
município deverão ser buscadas de forma automatizada, sem a necessidade da entrada manual de 
dados. 

4.2 Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de 
gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

4.3 Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema 
de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

4.4 Efetuar o preenchimento automático das informações referentes ao Sistema de Informações Sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) de acordo com o período de referência com os seguintes 
itens: 

4.4.1Dados Gerais. 
4.4.1.1.1 Responsáveis pelas Informações. 
4.4.1.1.2 Receita. 
4.4.1.1.3 Despesa. 
4.4.1.2 Informações Orçamentárias. 
4.4.1.2.1 Receita Total do Ente. 
4.4.1.2.2 Despesa Total do Ente. 
4.4.1.2.3 Percentual Mínimo. 
4.4.1.2.4 Despesas Custeadas para Compensação de Valor Não Cumprido. 
4.4.1.2.5 Despesas Custeadas para Compensação de Rp‟s Cancelados ou Prescritos. 
4.4.1.3 Instituições. 
4.4.2 Informações Adicionais. 
4.4.2.1 Conselho de Saúde. 
4.4.2.1.1 Informações Gerais. 
4.4.2.1.2 Presidente. 
4.4.2.1.3 Perguntas. 
4.4.2.1.4 Membros. 
4.4.2.1.5 Responsável pelas Informações. 
4.4.2.2 Fundo de Saúde. 
4.4.2.2.1 Informações Gerais. 
4.4.2.2.2 Perguntas. 
4.4.2.2.3 Responsável pelas Informações. 
4.4.2.2.4 Informações Bancárias. 
4.4.3 Pastas. 
4.4.3.1 Previsão e Execução das Receitas Orçamentárias. 
4.4.3.2 Previsão e Execução das Despesas Orçamentárias e Sub-Pastas. 
4.4.3.3 Despesa Custeada para compensação de Restos a Pagar Cancelados e Sub-Pastas. 
4.4.3.4 Despesa Custeada para Compensação de Valor Não Cumprido e Sub-Pastas. 
4.4.3.5 Despesas por Fonte e Restos a Pagar e Sub-Pastas. 
4.4.3.6 Despesas Executadas em Consórcio Público por Contrato de Rateio e Sub-Pastas (Quando se 
Aplicar). 
4.5 Efetuar o preenchimento automático das informações referentes ao Sistema de Informações 
Sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) de acordo com o período de referência com os 
seguintes itens: 
4.5.1 Receita Total. 
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4.5.1.1 Previsão Atualizada. 
4.5.1.2 Receitas Realizadas. 
4.5.1.3 Receitas Orçadas para o Exercício Seguinte (Quando se Aplica). 
4.5.2 Despesas. 
4.5.2.1 Despesas Próprias com Impostos e Transferências. 
4.5.2.2 Despesas com o Fundeb. 
4.5.2.3 Despesas Custeadas com Recursos Vinculados. 
4.5.3 Efetuar o preenchimento automático das despesas por Fonte de Financiamento separadas por 
Subfunção de Governo, Detalhamento e Código da Despesa com os valores de: 
4.5.3.1 Dotação atualizada. 
4.5.3.2 Despesa Empenhada. 
4.5.3.3 Despesa Liquidada. 
4.5.3.4 Despesa Paga. 
4.5.3.5 Despesa Orçada para o Exercício Seguinte (Quando se Aplica). 
4.5.4 Efetuar o preenchimento automático da Remuneração dos Profissionais de Educação dos meses 
referentes ao bimestre de referência com as seguintes informações: 
4.5.4.1 Cpf. 
4.5.4.2 Nome. 
4.5.4.3 Local de Exercício. 
4.5.4.4 Carga Horária Semanal. 
4.5.4.5 Tipo Categoria. 
4.5.4.6 Categoria Profissional. 
4.5.4.7 Situação Profissional. 
4.5.4.8 Valor da Remuneração com Fundeb 60. 
4.5.4.9 Valor da Remuneração com Fundeb 40. 
4.5.4.10 Valor da Remuneração com Outras Receitas. 
4.6 Possibilitar o registro de audiências públicas no formato de série de eventos, definido o intervalo 
entre cada evento e a data limite para fim da série. 
4.7 Possibilitar o cadastramento de envio automático de aviso de lembrete da audiência pública. 
4.8 Permitir a integração automática do cadastramento de reuniões do conselho com a agenda de 
obrigações do controle interno. 
4.9 Possibilitar o registro de apresentações de audiências públicas de acordo com sua categoria e 
periodicidade. 
4.10 Permitir a configuração das apresentações das audiências públicas através da seleção de slides 
previamente cadastrados, de acordo com a categoria de cada audiência pública. 
4.11       Efetuar a geração da apresentação no formato pdf para portabilidade e visualização off-line. 
 
5. Transferências Voluntárias 

5.1 Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema 
de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

5.2 Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do 
sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros. 

5.3 Permitir o registro de chamadas públicas, com os dados de objeto, fundamento legal, tipo e 
modalidade da parceria. 

5.4 Permitir o completo registro das entidades contendo as seguintes características: 
5.4.1 Registro da a finalidade da entidade. 
5.4.2 Registro da composição da estrutura organizacional da entidade, permitindo informar os 

dados em níveis e sub-níveis, com a quantidade de titulares e quantidade de suplentes. 
5.4.3 Registro dos integrantes da entidade identificando a qual composição o mesmo 

pertence bem como se o mesmo é titular ou suplente e o período de vigência do 
mesmo. 

5.4.4 Permitir a liberação de acesso com perfil de gestor de entidades a integrantes de 
entidades para que os mesmos possam consultar e dar manutenção nas informações 
da mesma. 

5.4.5 Usuários que possuam perfil de gestores de entidades somente poderão visualizar os 
dados das entidades as quais o mesmo for integrante. 

5.4.6 Permitir anexar arquivos diversos nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt. 
5.5 Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de documentos com a disponibilização 

de variáveis para preenchimento automático pelo sistema. 
5.6 Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de pareceres com a disponibilização de 

variáveis para preenchimento automático pelo sistema e com modelos distintos de acordo com 
a situação de cada parecer (Aprovação, Aprovação com Ressalvas e Reprovação). 

5.7 Permitir o cadastramento prévio de tipos de transferências voluntárias. 
5.8 Permitir o cadastramento prévio de modalidade de transferências voluntárias. 
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5.9 Permitir o cadastramento prévio de diversos documentos para apresentação nas fases da 
parceria. 

5.10 Permitir efetuar o relacionamento entre os documentos exigidos para cada tipo de transferência 
e modalidade. 

5.11 Permitir parametrizar roteiros para avaliação das prestações de contas das transferências 
voluntárias, através de etapas, identificando a quais etapas a avaliação poderá ser 
encaminhada. 

5.12 Permitir o registro de projetos de transferências voluntárias, sendo os mesmos através de 
chamadas públicas ou projetos específicos, com os dados de tipo da transferência, 
modalidade, identificação do projeto, dados de responsáveis e valores almejados. 

5.13 Permitir a completa elaboração do projeto através de etapas distintas com as seguintes 
características: 

5.13.1 Identificação do objeto do projeto. 
5.13.2 Identificação da justificativa do projeto. 
5.13.3 Identificação dos objetivos gerais e específicos do projeto. 
5.13.4 Registro do cronograma de execução do projeto, identificando as fazes e metas de cada 

faze. 
5.13.5 Registro das formas de monitoramento e avaliação do projeto. 
5.13.6 Registro do plano de aplicação do projeto, identificando a natureza da despesa, os 

valores de convenente (contrapartida) e concedente para cada natureza de despesa, 
não permitindo que os valores ultrapassem os valores definidos no cadastro do projeto 
tanto para convenente como para concedente. 

5.13.7 Registro detalhado das despesas no plano de aplicação através de itens de despesa 
para cada natureza, não permitindo que os valores ultrapassem os valores definidos no 
cadastro do projeto tanto para convenente como para concedente. 

5.13.8 Registro do cronograma de desembolso do projeto, identificando mês a mês o valor 
referente ao concedente e convenente, não permitindo que os valores ultrapassem os 
valores definidos no cadastro do projeto tanto para convenente como para concedente. 

5.13.9 Possibilite a geração e emissão automática do plano de trabalho do projeto para coleta 
de assinaturas. 

5.13.10 Possibilite a geração e emissão automática do ofício de solicitação de recurso ao 
dirigente máximo do município para coleta de assinaturas. 

5.13.11 Possibilite a anexação de toda documentação definida nos relacionamentos ao o tipo e 
modalidade da transferência nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt. 

5.13.12 Ao finalizar a elaboração do projeto, o mesmo deverá ser disponibilizado de forma 
automática no sistema para avalição do mesmo. 

5.14 Permitir a avaliação de projetos de transferências através de etapas, com as seguintes 
características: 

5.14.1 Conferência eletrônica dos documentos necessários para aprovação do projeto. 
5.14.2 Registro do resultado da avaliação final do projeto de transferência, com opção de 

seleção do modelo de parecer a ser emitido de acordo com a situação do projeto bem 
como o registro de observações e ou motivos pela reprovação do projeto. 

5.14.3 Geração automática do parecer de avaliação do projeto de acordo com modelos 
previamente configurados, permitindo inclusive a edição ou complementação do parecer 
em editor on-line. 

5.14.4 Emissão final do parecer para coleta de assinaturas. 
5.14.5 Ao finalizar a avaliação, o sistema deverá permitir o envio de e-mail ao responsável pelo 

projeto com o comunicado do termino da avaliação e em anexo o parecer final quanto 
ao mesmo. 

5.15 Permitir o registro do convênio de transferência após a aprovação do mesmo com as seguintes 
características: 

5.15.1 Identificação do fundamento legal de autorização do mesmo bem como os dados de 
datas de celebração, início de vigência, término da vigência.  

5.15.2 Permitir a escolha do roteiro previamente definido para o rito de avaliação das 
prestações de contas. 

5.15.3 Permitir a visualização de toda a documentação do projeto da transferência voluntária. 
5.15.4 Permitir a anexação de arquivos e documentos nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e 

odt ao convênio firmado. 
5.16 Permitir o registro dos repasses dos convênios firmados identificando a data de repasse, 

número da parcela, números dos empenhos, valor do repasse e data limite para prestação de 
contas. 

5.17 O sistema deverá permitir a configuração de envio de e-mail quanto a prestações de contas 
com datas vencidas, notificando os responsáveis quanto ao mesmo. 
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5.18 Permitir o registro da prestação de contas por parte da entidade quanto aos repasses de 
transferências recebidas com os dados de número do processo, data e responsáveis pela 
prestação de contas. 

5.19 Permitir a elaboração da prestação de contas por parte da entidade por etapas, contendo as 
seguintes características: 

5.19.1 Registro das despesas executadas, identificando a data da despesa, tipo, número e 
série (quando se aplica) do documento fiscal, fornecedor, valor pago com recursos do 
concedente e valor pago com recurso do convenente, item do plano de aplicação 
utilizado. 

5.19.2 Registro de análise das atividades desenvolvidas no período de vigência da prestação 
de contas. 

5.19.3 Emissão automática do ofício de encaminhamento da prestação de contas para coleta 
de assinaturas. 

5.19.4 Emissão automática do balancete da prestação de contas do convênio de transferências 
para coleta de assinaturas. 

5.19.5 Emissão automática do demonstrativo consolidado das receitas e despesas do convênio 
de transferência para coleta de assinaturas. 

5.19.6 Emissão automática do parecer do conselho fiscal quanto à prestação de contas para 
coleta de assinaturas. 

5.19.7 Emissão automática de declaração quanto a aplicação dos recursos por parte da 
entidade para coleta de assinaturas. 

5.19.8 Permitir anexar documentos para comprovação da prestação de contas previamente 
definidos para a faze da prestação de contas nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt. 

5.19.9 Ao finalizar a prestação de contas o sistema deverá permitir o envio de e-mail para os 
responsáveis com o comunicado referente ao término da prestação de contas. 

5.20 Permitir a avaliação da prestação de contas através de etapas previamente definidas e 
configuradas no ato do cadastro do convênio, contendo as seguintes características: 

5.20.1 Geração automática e emissão dos pareceres técnicos quanto a avaliação da prestação 
de contas através de layout de parecer previamente configurados e encaminhamento do 
processo para as etapas a que o mesmo se destina. 

5.20.2 Geração automática e emissão do parecer do controle interno quanto à avaliação da 
prestação de contas através de layout de parecer previamente configurados e 
encaminhamento do processo para as etapas a que o mesmo se destina. 

5.20.3 Geração automática e emissão do parecer do administrador quanto à avaliação da 
prestação de contas através de layout de parecer previamente configurados e 
encaminhamento do processo para as etapas a que o mesmo se destina. 

5.20.4 Ao finalizar o processo de avaliação da prestação de contas, o sistema deverá permitir 
encaminhar e-mail para os responsáveis comunicando o término da avaliação da 
prestação de contas, juntamente com os anexos dos pareceres de cada etapa. 

 
3.1 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
 

3.1 O prazo para iniciar os serviços será de 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
3.1.1 O prazo para execução de todas as etapas, com os sistemas em total execução será de no máximo 
90 (noventa) dias, após assinatura do contrato. 
3.1.2 Os serviços objeto do edital serão recusados, se entregue com as especificações técnicas 
diferentes das contidas na proposta da licitante vencedora e do Edital; 
3.1.3 A licitante contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição do 
material/serviço (instalação) recusado, a partir da comunicação feita. 
3.1.4 Todo dano causado à Prefeitura de Ascurra ou a terceiros pela contratada, mesmo que em área que 
não seja objeto desse termo, será de sua responsabilidade (licitante vencedora) conforme art. 70 da Lei 
8.666/93. 
3.1.5 A execução do objeto deverá ser realizada por pessoal treinado e capacitado para tal, sendo que 
todas as despesas decorrentes dos serviços, mão-de-obra, seguros, transporte, encargos trabalhistas e 
previdenciários, peças, equipamentos necessários à realização da instalação dos softwares, assim como 
os impostos que incidirem sobre o contrato, dar-se-ão a expensas da contratada (art. 71 da Lei 8.666/93). 
3.1.6 O Município de Ascurra reserva-se no direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço que estiver 
em desacordo com o Contrato, bem como não adjudicar a totalidade dos itens do lote licitado. 
3.1.7 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela licitante contratada, sem ônus adicionais para a Prefeitura de Ascurra, caso previsto no 
edital. 
3.2 Faz parte da manutenção o conjunto de providências que incumbe á CONTRATADA no período de 
vigência do Contrato: 
3.2.1 Assegurar as retificações e correções dos sistemas e a recolocação do mesmo em funcionamento; 
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3.2.2 Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico sobre os programas fornecidos; 
3.2.3 A manutenção será realizada pela licitante contratada de forma permanente, obedecendo a 
eventuais cronogramas estabelecidos. 
3.2.4 A manutenção corretiva também será realizada em dias e horários estabelecidos pelo Município de 
Ascurra. 
3.2.5 O serviço de „manutenção corretiva‟, adaptativa e evolutiva relacionada na definição do objeto é 
obrigação da empresa fornecedora do software visando manter o sistema de informação para gestão da 
administração em perfeito funcionamento. 
3.2.6 Entende-se por „manutenção corretiva‟ aquela que for necessária para o reparo de imperfeições ou 
falhas no sistema aplicativo que o impeça de funcionar adequadamente. 
3.2.7 Entende-se por „manutenção adaptativa‟, aquela que for necessária para adequar o sistema 
aplicativo a um novo quadro normativo originado por alteração na legislação municipal, estadual ou 
federal, na qual será cobrada pela contratada. 
3.2.8 Entende-se por „manutenção evolutiva‟ aquelas manutenções que visarem a implementação de 
novas funcionalidades à solução, a fim atender necessidades novas percebidas, desde que não estejam 
compreendidas como manutenção adaptativa. As quais poderão ser orçadas de acordo com o item 7.6. 
3.2.9 O serviço de suporte técnico e manutenção serão prestados durante toda a fase de implantação da 
solução e/ou vigência do contrato. 
3.2.10 O atendimento de um chamado decorrente da manutenção e suporte técnico deverá ser iniciado 
em um prazo máximo de 04 (quatro) horas a contar do chamado realizado. Entende-se por chamado 
realizado, a abertura do mesmo por qualquer meio de comunicação estabelecido entre as partes 
(telefonia, sistema eletrônico de help-desk, entre outros). 
3.2.11 Deverá ser disponibilizado pela empresa, equipe para suporte, correção de erros e atendimento de 
dúvidas solicitadas, tanto pelo usuário final quanto pela equipe técnica do município, seja à distância 
(atendimento remoto) ou presencial (atendimento in loco), de acordo com a necessidade da mesma, 
durante todo o período de contrato, 07 (sete) dias por semana de (Segunda-feira à Domingo) durante as 
24 horas do dia. 
3.3 Demais condições descritas no Termo de Referência. 
 
4. DA JUSTIFICATIVA 
 

4.1 Esta licitação é necessária para a contratação de serviço de Pessoa Jurídica por se tratar de sistemas 
gerenciais de gestão e da controladoria municipal, essenciais para o desempenho das atividades diárias 
dos órgãos, acarretando o fortalecimento dos diversos conselhos municipais e dando mais eficiência nas 
transferências voluntárias realizadas pelo município. Os órgãos que serão auxiliados pelos sistemas não 
dispõem atualmente dessa ferramenta.   
 
5. DO PAGAMENTO 
 

5.1 Os serviços de implantação dos sistemas serão pagos em parcela única, em até 30 (trinta) dias 
depois da instalação, obedecida a ordem cronológica de pagamentos. 
5.2 O fornecimento do Sistema será pago de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do 
contrato, sendo a primeira com vencimento aos 30 dias da instalação.  
5.3 A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre os produtos e 
serviços prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o número do Contrato, o 
número da Licitação e o nº do Processo, bem como o relatório dos serviços realizados no período a que o 
pagamento se referir. 
5.4 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital 
no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1 A despesa com o objeto deste termo correrá pela seguinte dotação orçamentária do município para o 
exercício de 2020 e a respectiva para os próximos exercícios: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 134 03 001 2002 333900000000000 333904001000000 01000000 
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7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

7.1. A licitante contratada ficará obrigada a fornecer o objeto nas condições, no preço e no prazo 
estipulados na proposta. 
7.2 Se constatada, por ocasião do recebimento ou durante a utilização qualquer irregularidade do produto 
licitado, a licitante deverá substituir o objeto recusado dentro dos prazos estabelecidos no Edital. 
7.3 A Contratada se compromete a executar os serviços, quando for o caso, em perfeito acordo com as 
especificações do Edital e seus anexos, assim como as da proposta, do Contrato e das normas técnicas 
durante todo o período de vigência do contrato. 
7.4 A Contratada não poderá alegar incapacidade de execução de parte ou todo do objeto contratado, 
bem como impossibilidade de ajuste e/ou adequação de desempenho técnica, quaisquer que sejam os 
empecilhos, estando obrigada à execução dos ajustes e adequações necessárias para dirimi-los, sem 
ônus para a CONTRATANTE. 
7.5 Cabem à licitante contratada, além das obrigações constantes no Edital e nas Especificações 
Técnicas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e ainda daquelas estabelecidas em lei, 
em especial as definidas nos diplomas federais e estaduais sobre licitações: 
7.5.1 cumprir as posturas do Município de Ascurra e as disposições legais Estaduais e Federais que 
interfiram na execução dos serviços; 
7.5.2 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização da PREFEITURA em seu acompanhamento; 
7.5.3 manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e a qualificação 
exigida na licitação indicada no preâmbulo deste termo, apresentando à PREFEITURA, inclusive, a 
licença de funcionamento da empresa correspondente a cada exercício; 
7.5.4 responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte de seus empregados, 
substituindo-os sem repasse de qualquer ônus à PREFEITURA, para que não haja interrupção dos 
serviços prestados;  
7.5.5 manter seu pessoal uniformizado, identificando-os por meio de crachás 
7.5.6 dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços; 
7.5.7 prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre 
seus serviços; 
7.5.8 manter equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de 
uso, em quantidade necessária à boa execução dos trabalhos.  
7.5.9 responsabilizar-se, às suas expensas, pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos 
serviços pertinentes, bem como pelos danos causados às instalações físicas da PREFEITURA, mesmo 
que efetuados por empresa terceirizada; 
7.5.10 exercer controle sobre a qualidade e pontualidade dos serviços prestados;  
7.5.11 re-executar serviços que justificadamente forem solicitados pela CONTRATANTE quando estiverem 
em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos; 
7.5.12 assumir total responsabilidade pelos equipamentos, móveis e utensílios colocados à sua 
disposição para a execução do serviço, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a PREFEITURA das 
despesas com a manutenção corretiva decorrente de sua má utilização; 
7.5.13 Executar o treinamento dos profissionais de informática em quantidade de horas e em números de 
servidores, segundo especificação contida no Anexo I neste Edital. 
7.5.14 Antes de efetivar a instalação, o proponente deve entregar um cronograma contendo descrição da 
instalação e da configuração que deve ser submetido à aprovação da equipe técnica da PREFEITURA.  
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 
 

8.1 Para o fornecimento dos produtos e para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o 
Município de Ascurra, obriga-se a: 
8.1.1 Exercer, através de representantes da PREFEITURA, a fiscalização do contrato, dos produtos e 
serviços; 
8.1.2 Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da PREFEITURA, dando-lhe acesso às suas 
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da Prefeitura e 
cumprindo suas obrigações estabelecidas no Contrato; 
8.1.3 Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham 
a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados; 
8.1.4 Destinar local adequado, dotado da infraestrutura necessária bem com a devida segurança que os 
serviços demandam. 
8.1.5 A contratante deverá disponibilizar equipe técnica com conhecimento da base de dados legada a ser 
migrada para nova solução, bem como usuários dos sistemas legados para auxiliar em eventualidades, 
com o objetivo de determinar o que deve ser migrado. 
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9. VALIDADE 

 
9.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogados, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da 
Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 
9.2 Em caso de prorrogação de vigência, o preço dos serviços poderá ser reajustado após cada 12 (doze) 
meses, tendo como marco inicial, a data limite para apresentação das propostas, pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou o 
índice que vier a substituí-lo.   
 
Ascurra, 13 de maio de 2020. 
 
 

____________________ 
SOLANGE MARIA LOURENÇO 

Secretária Municipal da Administração e Planejamento 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

(junto ao credenciamento) 

 
 
 

A ..........................(empresa) ................ CNPJ n°. ............................., com sede à ..........................., nº. 
.............................,  neste ato representada pelo(a) diretor(a) ou sócio(a), com qualificação completa – nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui 
seu(a) procurador(a) o Senhor(a).........................., RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, a 
quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Ascurra praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na modalidade Pregão n. ________,  tipo presencial, da Prefeitura Municipal de Ascurra, 
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo 
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, 
e, em especial, para participar do Pregão Nº                     tipo Presencial. 
 
Local e Data............................ 
 

____________________________________________ 
Assinatura: (com firma reconhecida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: A assinatura dos representantes legais da empresa deverá ser reconhecida em cartório ou acompanhada do 
documento que comprove que o assinante é o representante legal da empresa (Contrato Social ou instrumento 
equivalente) para cotejo da assinatura pela Comissão de Licitação. 
A Licitante não deverá colocar o documento de credenciamento dentro do envelope, mas apresentá-lo diretamente 

à Comissão de Licitação, quando solicitado. 
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ANEXO III 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº __.___.___/____-__, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da 
Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em 
obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.  
 
 
 
Local, data.  
 
 
 

Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

 
 
 
 
_________________________(nome da empresa), CNPJ __.___.___/____-__, 
_________________________(endereço completo), declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem 
fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitante em referência, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.  
 
 
Local, data.  
 
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO V 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
______________________________(nome da empresa), CNPJ __.___.___/____-__, 
______________________________(endereço completo), declara sob as penas da lei, a inexistência no quadro 
funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou 
mesmo menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na condição de aprendiz a partir dos quatorze 
anos (art. 7º, XXXII CF).  
 
 
 
Local, data.  
 
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 

MODELO DECLARAÇÃO MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente _______________________, inscrita no CNPJ sob nº 
__.___.___/____-__, ____________________________ (endereço completo), se enquadra no disposto do art. 3º da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no art. 3º, 
§ 4º, da mesma Lei, que segue:  
 
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 

receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por 

esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 
artigo; 
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito; 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito; 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização 
ou de previdência complementar; 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.  
 
Local, data.  
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ / 2020 

 

 
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ASCURRA, com endereço na Rua Benjamin Constant, 221, 
Centro, Ascurra (SC), inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.772.0001-61, neste ato representado pelo prefeito 
municipal, Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e 
_____________________, com endereço em ___________________, inscrito no CPF/CNPJ sob n., 
_______________ neste ato representada por ______________, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório n.º 31/2020, homologado em __/__/____, mediante 
sujeição mútua as normas constantes da Lei  nº 8.666/1993 e alterações posteriores, mediante o estabelecimento 
das seguintes cláusulas:             

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 O presente contrato tem como objeto a concessão de licença de uso de software com prestação de serviços 
de treinamento, capacitação, customização, personalização e atendimento técnico eventual pós implantação para 
gestão e controle de conselhos municipais, controle interno, prestação de contas e transferências voluntárias para 
o Município de Ascurra, conforme especificações previstas no termo de referência do edital de pregão presencial 
n. 31/2020 (Anexo I). 
1.2 Os itens e valores unitários deste contrato estão previstas na seguinte tabela: 
 

Item Qtd. Und. Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 1 UNIDADE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E 
TREINAMENTOS DOS USUÁRIOS CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

R$  R$  

2 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MÓDULO DE GESTÃO E 
CONTROLE DE CONSELHOS E COMISSÕES 
MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

R$  R$  

3 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MODULO CONTROLE INTERNO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DESCRITAS NAS CARACTERÍSTICAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

R$  R$  

4 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MODULO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

R$  R$  

5 12 MES SISTEMA INFORMATIZADO PARA O MUNICÍPIO 
DE ASCURRA - MODULO DE TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

R$  R$  

6 120 HORAS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, 
CUSTOMIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E 
ATENDIMENTO TÉCNICO EVENTUAL PÓS 
IMPLANTAÇÃO DOS SOFTWARES. 

R$  R$  

VALOR GLOBAL: R$  

 
1.3 As características dos sistemas se encontram previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital n. 
31/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

2.1 Constitui valor mensal do objeto o montante de R$: (--------------). Assim, tem-se que o Valor Total do Contrato 
é de R$ (---------------). 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

3.1 O prazo para iniciar os serviços será de 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
3.1.1 O prazo para execução de todas as etapas, com os sistemas em total execução será de no máximo 90 
(noventa) dias, após assinatura do contrato. 
3.1.2 Os serviços objeto do edital serão recusados, se entregue com as especificações técnicas diferentes das 
contidas na proposta da licitante vencedora e do Edital; 
3.1.3 A licitante contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição do material/serviço 
(instalação) recusado, a partir da comunicação feita. 
3.1.4 Todo dano causado à Prefeitura de Ascurra ou a terceiros pela contratada, mesmo que em área que não seja 
objeto desse termo, será de sua responsabilidade (licitante vencedora) conforme art. 70 da Lei 8.666/93. 
3.1.5 A execução do objeto deverá ser realizada por pessoal treinado e capacitado para tal, sendo que todas as 
despesas decorrentes dos serviços, mão-de-obra, seguros, transporte, encargos trabalhistas e previdenciários, 
peças, equipamentos necessários à realização da instalação dos softwares, assim como os impostos que 
incidirem sobre o contrato, dar-se-ão a expensas da contratada (art. 71 da Lei 8.666/93). 
3.1.6 O Município de Ascurra reserva-se no direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço que estiver em 
desacordo com o Contrato, bem como não adjudicar a totalidade dos itens do lote licitado. 
3.1.7 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas 
pela licitante contratada, sem ônus adicionais para a Prefeitura de Ascurra, caso previsto no edital. 
3.2 Faz parte da manutenção o conjunto de providências que incumbe á CONTRATADA no período de vigência do 
Contrato: 
3.2.1 Assegurar as retificações e correções dos sistemas e a recolocação do mesmo em funcionamento; 
3.2.2 Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico sobre os programas fornecidos; 
3.2.3 A manutenção será realizada pela licitante contratada de forma permanente, obedecendo a eventuais 
cronogramas estabelecidos. 
3.2.4 A manutenção corretiva também será realizada em dias e horários estabelecidos pelo Município de Ascurra. 
3.2.5 O serviço de „manutenção corretiva‟, adaptativa e evolutiva relacionada na definição do objeto é obrigação 
da empresa fornecedora do software visando manter o sistema de informação para gestão da administração em 
perfeito funcionamento. 
3.2.6 Entende-se por „manutenção corretiva‟ aquela que for necessária para o reparo de imperfeições ou falhas no 
sistema aplicativo que o impeça de funcionar adequadamente. 
3.2.7 Entende-se por „manutenção adaptativa‟, aquela que for necessária para adequar o sistema aplicativo a um 
novo quadro normativo originado por alteração na legislação municipal, estadual ou federal, na qual será cobrada 
pela contratada. 
3.2.8 Entende-se por „manutenção evolutiva‟ aquelas manutenções que visarem a implementação de novas 
funcionalidades à solução, a fim atender necessidades novas percebidas, desde que não estejam compreendidas 
como manutenção adaptativa. As quais poderão ser orçadas de acordo com o item 7.6. 
3.2.9 O serviço de suporte técnico e manutenção serão prestados durante toda a fase de implantação da solução 
e/ou vigência do contrato. 
3.2.10 O atendimento de um chamado decorrente da manutenção e suporte técnico deverá ser iniciado em um 
prazo máximo de 04 (quatro) horas a contar do chamado realizado. Entende-se por chamado realizado, a abertura 
do mesmo por qualquer meio de comunicação estabelecido entre as partes (telefonia, sistema eletrônico de help-
desk, entre outros). 
3.2.11 Deverá ser disponibilizado pela empresa, equipe para suporte, correção de erros e atendimento de dúvidas 
solicitadas, tanto pelo usuário final quanto pela equipe técnica do município, seja à distância (atendimento remoto) 
ou presencial (atendimento in loco), de acordo com a necessidade da mesma, durante todo o período de contrato, 
07 (sete) dias por semana de (Segunda-feira à Domingo) durante as 24 horas do dia. 
3.3 Demais condições descritas no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 Os serviços de implantação dos sistemas serão pagos em parcela única, em até 30 (trinta) dias depois da 
instalação, obedecida a ordem cronológica de pagamentos. 
4.2 O fornecimento do Sistema será pago de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do contrato, sendo 
a primeira com vencimento aos 30 dias da instalação.  
4.3 A contratada deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre os produtos e serviços 
prestados, tais como: atividade realizada, local, além de mencionar o número do Contrato, o número da Licitação e 
o nº do Processo, bem como o relatório dos serviços realizados no período a que o pagamento se referir. 
4.4 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que 
concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas com estes serviços correrão pela seguinte dotação orçamentária do Município para o exercício 
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de 2020 e a respectiva para os próximos exercícios: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 134 03 001 2002 333900000000000 333904001000000 01000000 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogados, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 
8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 
6.2 Em caso de prorrogação de vigência, o preço dos serviços poderá ser reajustado após cada 12 (doze) meses, 
tendo como marco inicial, a data limite para apresentação das propostas, pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou o índice que vier a 
substituí-lo.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A licitante contratada ficará obrigada a fornecer o objeto nas condições, no preço e no prazo estipulados na 
proposta. 
7.2 Se constatada, por ocasião do recebimento ou durante a utilização qualquer irregularidade do produto licitado, 
a licitante deverá substituir o objeto recusado dentro dos prazos estabelecidos no Edital. 
7.3 A Contratada se compromete a executar os serviços, quando for o caso, em perfeito acordo com as 
especificações do Edital e seus anexos, assim como as da proposta, do Contrato e das normas técnicas durante 
todo o período de vigência do contrato. 
7.4 A Contratada não poderá alegar incapacidade de execução de parte ou todo do objeto contratado, bem como 
impossibilidade de ajuste e/ou adequação de desempenho técnica, quaisquer que sejam os empecilhos, estando 
obrigada à execução dos ajustes e adequações necessárias para dirimi-los, sem ônus para a CONTRATANTE. 
7.5 Cabem à licitante contratada, além das obrigações constantes no Edital e nas Especificações Técnicas 
estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e ainda daquelas estabelecidas em lei, em especial as 
definidas nos diplomas federais e estaduais sobre licitações: 
7.5.1 cumprir as posturas do Município de Ascurra e as disposições legais Estaduais e Federais que interfiram na 
execução dos serviços; 
7.5.2 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da 
PREFEITURA em seu acompanhamento; 
7.5.3 manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e a qualificação exigida na 
licitação indicada no preâmbulo deste termo, apresentando à PREFEITURA, inclusive, a licença de funcionamento 
da empresa correspondente a cada exercício; 
7.5.4 responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte de seus empregados, substituindo-os 
sem repasse de qualquer ônus à PREFEITURA, para que não haja interrupção dos serviços prestados;  
7.5.5 manter seu pessoal uniformizado, identificando-os por meio de crachás 
7.5.6 dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução 
dos serviços; 
7.5.7 prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus 
serviços; 
7.5.8 manter equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, em 
quantidade necessária à boa execução dos trabalhos.  
7.5.9 responsabilizar-se, às suas expensas, pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos serviços 
pertinentes, bem como pelos danos causados às instalações físicas da PREFEITURA, mesmo que efetuados por 
empresa terceirizada; 
7.5.10 exercer controle sobre a qualidade e pontualidade dos serviços prestados;  
7.5.11 re-executar serviços que justificadamente forem solicitados pela CONTRATANTE quando estiverem em 
desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos; 
7.5.12 assumir total responsabilidade pelos equipamentos, móveis e utensílios colocados à sua disposição para a 
execução do serviço, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a PREFEITURA das despesas com a 
manutenção corretiva decorrente de sua má utilização; 
7.5.13 Executar o treinamento dos profissionais de informática em quantidade de horas e em números de 
servidores, segundo especificação contida no Anexo I neste Edital. 
7.5.14 Antes de efetivar a instalação, o proponente deve entregar um cronograma contendo descrição da 
instalação e da configuração que deve ser submetido à aprovação da equipe técnica da PREFEITURA.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 

8.1 Para o fornecimento dos produtos e para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o Município de 
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Ascurra, obriga-se a: 
8.1.1 Exercer, através de representantes da PREFEITURA, a fiscalização do contrato, dos produtos e serviços; 
8.1.2 Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da PREFEITURA, dando-lhe acesso às suas 
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da Prefeitura e cumprindo 
suas obrigações estabelecidas no Contrato; 
8.1.3 Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados; 
8.1.4 Destinar local adequado, dotado da infraestrutura necessária bem com a devida segurança que os serviços 
demandam. 
8.1.5 A contratante deverá disponibilizar equipe técnica com conhecimento da base de dados legada a ser migrada 
para nova solução, bem como usuários dos sistemas legados para auxiliar em eventualidades, com o objetivo de 
determinar o que deve ser migrado. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 As Licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a Licitante vencedora, sujeitar-se-ão, no que 
couber às sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
9.2 Pelo comportamento incorreto da Licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar a Licitante as seguintes penalidades: 
9.2.1 Advertência, no caso de faltas que não motivem a aplicação de multas. 
9.2.2 Multa, conforme os seguintes critérios: 

9.2.2.1 No valor de 1% (um por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
acumulação de 03 (três) advertências; 
9.2.2.2 No valor de 2% (dois por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de impedir, 
perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 
9.2.2.3 No valor de 5% (cinco por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e jurídicos; 
9.2.2.4 No valor de 10% (dez por cento) do valor total vencido pelo licitante registrado em ata se der causa à 
Declaração de Inidoneidade; 
9.2.2.5 No valor de 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo licitante registrado em ata, no caso de 
inobservância de quaisquer das condições do item 02 do mesmo; 
9.2.2.6 No valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia no atraso injustificado, ou com justificativa não aceita 
pela autoridade superior competente na prestação dos serviços. 
9.2.3 Suspensão de Participação em licitações com o Município de Ascurra, pelo prazo de 02 (dois) anos, no 
caso de quaisquer dos motivos expostos nos itens 9.2.2.2 à 9.2.2.6 e 9.2.4.1 à 9.2.4.2. 
9.2.4 Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos: 

9.2.4.1 Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do valor total vencido pelo 
licitante registrado em ata; 
9.2.4.2 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
9.2.4.3 Tenham praticado atos ilícitos e/ou a não entrega do objeto deste edital, visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
9.2.4.4 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
9.2.5 Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla defesa. 
9.3 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta.  
 
CLAUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

10.1 As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei º 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito à contratada indenização de qualquer 
espécie quando: 
a) Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) 
dias para alegar o que entender de direito; 
b) À parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
autorização do contratante; 
c) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93; 
d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 Será responsável pela fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços previstos neste contrato a 
Secretária de Administração – Solange Maria Lourenço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição 
amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado 
seja, será o da Comarca de ASCURRA/SC.  
 
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, o presente instrumento em 
2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados. 
  

Ascurra, __ de maio de 2020. 
 

_____________________ 
MUNICIPIO DE ASCURRA 

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 
CONTRATANTE 

 
____________________ 
EMPRESA VENCEDORA 

REPRESENTANTE 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


