AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira, torna
público, para conhecimento dos interessados, que realizara licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
Nº 012/2020 – Futura e eventual contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE SOFTWARES
INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, sob o modelo de computação em nuvem, mediante licença
de uso, serviços de suporte técnico especializado, manutenção e configuração, para atender a demanda do
Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande – MT.

Data da sessão: 11 de Dezembro de 2020, às 09:00 hrs (horário Oficial de Mato Grosso - MT). O Edital
completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
- Comissão de Licitação, sito Av. Gov. Júlio Campos 2.599, Jardim dos Estados – Várzea Grande/MT e no site:
www.daevg.com.br

Várzea Grande-MT, 19 de novembro de 2020.

EVANILZE VALEIDE DA SILVA

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO

PREGOEIRA - DAE/VG

DIRETOR PRESIDENTE - DAE/VG
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1.

PREÂMBULO

1.1. O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e a
Pregoeira, designado pela Portaria nº 021/2020, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n.º 3.555/2000, Decreto Federal nº 7892/2013, da Lei Complementar nº
123/2006, LC 147/2014 que Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº
8.666/1993 e do Decreto Municipal nº 32/2005 e do Decreto Municipal nº 09/2010 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame, farão realizar licitação através da modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR
PREÇO, critério de julgamento por LOTE, objetivando o registro de preço mediante as condições estabelecidas
neste Edital.

Data: 11/12/2020
Credenciamento Das: 09h 00 min às 09 h 15 min
Abertura das Propostas: 09:30 hrs
Local: Av. Júlio Campos nº 2.599, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande - MT.

Os Envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão
recebidos pela Pregoeira em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supramencionado.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA, sob o modelo de computação em nuvem, mediante licença de uso, serviços de suporte
técnico especializado, manutenção e configuração, para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto do
município de Várzea Grande – MT.
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3. TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Foi elaborado pelo Setor de Termo de Referência, TR nº 059/2020, constante às fls. 05 a 51 – DAE/VG, do
Processo nº 030/2020, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão informadas na assinatura do contrato:

Unidade Gestora: Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Fonte: 100
Projeto/Atividade: 18.01.17.512.0040
Elemento de Despesa: 2069.3.3.90.39

4.2. Na licitação para registro de preço, não e necessário indicar a dotação orçamentaria, que somente será exigida
para a formalização do contrato ou outro instrumento equivalente, consoante 2º do art. 7º do Decreto nº. 7.892/13.
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO

5.1

Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências deste edital,
seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação.

5.2

Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a
documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.
5.2.1
5.2.2

Só serão aceitas cópias legíveis.
Não serão aceitos documentos com rasuras e cujos caracteres estejam ilegíveis e/ou rasurados

de tal forma que não possam ser entendidos, especialmente nas assinaturas e datas.
5.2.3

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver

dúvida e julgar necessário.
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5.2.4. A comissão de licitação pode realizar a autenticação dos documentos apresentados por meio de
cópia na própria sessão de entrega e abertura das propostas mediante a apresentação do original de posse
do licitante.

5.3

As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou

estabelecidos em lei.
5.3.1

Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo de validade

aceitável o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
5.4

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.4.1

Que se encontrem sob falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

5.4.2

Pessoas Jurídicas que foram penalizadas administrativa ou criminalmente em função de infrações

ambientais.
5.4.3

Declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal,

Estadual ou Municipal ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta
do Município de Várzea Grande-MT, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou
registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
5.4.4

Estrangeiras que não funcionem no País;

5.4.5

Sociedades Cooperativas;

5.4.6 Empresas incluídas no cadastro municipal de empresas inidôneas ou suspensas – CMIS instituído no
âmbito da administração direta e indireta, autarquia e fundacional do município de Várzea Grande – MT,
pela Lei Municipal nº 4.203/2017.
5.4.7 A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de que
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão da
Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.
5.4.8

Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato

impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
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5.4.9
5.4.10

A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:
Estar ciente das condições da licitação;

5.4.11 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
5.4.12 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
5.4.13 Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.

6. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1.

Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, 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.
6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
6.1.2.

A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os referidos prazos

de regularização fiscal mencionados no subitem anterior, conforme § 4º, do art. 4º, do Decreto n.°
8.538/2015.
6.2.

A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou
revogar a licitação.
6.3.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas

de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
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microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.4.

Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
6.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.5.
nº

A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar
123/2006

deverá

apresentar,

na

forma

da

lei,

juntamente

com

os

DOCUMENTOS

DE

CREDENCIAMENTO, a declaração de enquadramento como ME ou EPP constante no anexo VII do Edital.

7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02
(dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, ou seja, ATÉ AS 17 HS DO DIA 08
DE DEZEMBRO DE 2020.

7.1.1. As petições deverão ser protocoladas, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou
irregularidades, contendo os documentos necessários de qualificação do requerente e devidamente
instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), nos dias úteis das 08:00 às 11:00hs e
das 13:30 às 17:00hs (horário local), junto a Recepção do Departamento de Água e Esgoto ou diretamente a
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Pregoeira Oficial deste Departamento de Água e Esgoto, sito Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim
dos Estados – CEP 78.150-000 Várzea Grande/MT.

7.1.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro (a) devendo informar a qualificação
e endereçamento correto e também o número de telefone para contato e nome do responsável pelos pedidos
de esclarecimentos, e deverão ser encaminhados via e-mail licitacao@daevg.com.br.

7.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a
formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame.

7.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do
certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida
no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

7.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer
ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do
artigo 93, da Lei 8.666/93.

7.5. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer dentro
dos prazos citados no item 7.

8. DO CREDENCIAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um
representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio,
poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos
inerentes ao certame.
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8.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por
instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, ou cópia autenticada,
com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para
recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao
certame.
8.3.

Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos probatórios de

sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório.
8.4.

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
8.4.1. É vedado o substabelecimento, com o intuito de representar outra empresa no mesmo
procedimento de aquisição/contratação.

8.5.

A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório
competente certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP e declaração
de que se enquadra na Condição de ME E EPP (anexo VII).
8.6.

O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou documento

equivalente com foto, e a Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (Anexo V), deverá vir FORA
DOS ENVELOPES de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, sendo apresentados ao Pregoeiro
quando solicitados.
8.7.

Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e equipe de apoio e juntados ao processo

licitatório.
9. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

9.1. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes não
transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação,
independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de novos
licitantes.
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9.2.

O envelope 01 contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes

informações:

PROPOSTA DE PREÇOS: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE.
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL.
9.3.

O envelope 02 contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes

informações:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE.
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL.
9.4.

Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos Documentos de

Habilitação.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1.

A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua

portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que
acompanhadas de sua tradução entre parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última
datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente,
sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda,
contendo:
10.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) e por extenso. Em
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caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;
10.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: Razão ou Denominação Social, endereço completo,
telefone/fax, número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e respectivo banco,
praça de pagamento e endereço eletrônico;
10.1.3. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação;
10.1.4. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
10.1.5. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos
operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras
despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de
reivindicar custos adicionais;
10.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados
que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das
propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais;
10.3. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de
desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento;
10.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de
desclassificação da proposta;
10.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria
licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;
10.6. A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos
preços propostos;
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10.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira;
10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se
refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos
originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros
materiais devidamente avaliadas e justificadas à Pregoeira.
10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
10.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da
Legislação aplicável;
10.9.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
10.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
Edital;
10.10. A simples participação neste certame implica em:
10.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às
licitantes pela realização de tais atos;
10.10.2. Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada em até 48 (quarenta e
oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea
Grande, que estabelecerá novo prazo;
10.10.3. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os serviços objeto desta licitação em total
conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;
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11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS

11.1. O critério de julgamento das propostas será o de Menor Preço – por Lote, onde será verificado o menor
valor global de cada uma das propostas apresentadas;
11.1.1. Poderão ser realizadas diligências, via internet ou outros meios, das marcas apresentadas na
sessão pública ou no momento em que a pregoeira entender necessário;
11.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em ordem
decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando o seu autor, cujo
conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as propostas com valores sucessivos e superiores de até
10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor preço;
11.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não
atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;
11.4. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 11.2 serão selecionadas até
três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços por lote oferecidos nas propostas escritas;
11.5. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes para o desconto sobre o
Valor de Referência;
11.5.1. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate;
11.6. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros
elementos da proposta escrita;
11.7. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, para analisar
seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e outros;
11.8. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do preço apresentado
por ele, para efeito de ordenação das propostas;
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11.9. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as licitantes manifestarem
seu desinteresse em apresentar novos lances;
11.10. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o
valor estimado para a contratação;
11.10.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada
por sorteio, na mesma sessão;
11.11. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem decrescente de valor,
consubstanciado nos descontos oferecidos;
11.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados;
11.13. A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito, podendo, para tanto, requerer a análise da área demandante
para dar mais segurança no processo de aprovação da proposta;
11.14. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver
formulado;
11.15. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências;
11.16. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira.

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, observando que:
12.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será
inabilitada e sujeita às penalidades legais;
12.1.2.

Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento

da documentação, prevista;
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a) A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
b) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento;
c) A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo contido em
Lei vigente e deste Edital ou um de seus Anexos;
d) Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet comprovando
sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pela Pregoeira ou um dos membros da equipe de
apoio, apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados;
e) O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos sem originais
atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada.
12.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma numerada,
sequencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes:
12.2.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo
32, §2º, da Lei nº 8.666/93 (Anexo VI);
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de
habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º da
mesma Lei. (Anexo VII);
12.2.3. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7°
da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93 (Anexo IV);
12.2.4. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores
públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Anexo IV);
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12.2.5. Caso a proponente não esteja cadastrada como contribuinte (de qualquer espécie) no município de
Várzea Grande, deverá apresentar “Declaração de não cadastramento e de inexistência de débitos
junto a Fazenda do Município de Várzea Grande e órgãos da administração direta e indireta”,
conforme modelo do Anexo IX, deste edital.
12.2.6. O envelope Documentos de Habilitação deverá conter os documentos preferencialmente em
ordem, com suas paginas numeradas sequencialmente, a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
12.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: As empresas interessadas deverão
apresentar a seguinte documentação:
a) Cédula de Identidade, ou outro documento de identificação dos responsáveis legais da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
Sociedades Comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
f) No caso de empresário individual: inscrição no registro publica de empresas Mercantis, a cargo da
junta Comercial de respectiva sede.
g) Em se de tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da condição de
microempreendedor individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação

ficara

condicionada

a

verificação

da

autenticidade

no

sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
h) No caso da sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limita- EIRELI : ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada na junta comercial de
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
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i) No caso de sociedade Simples : inscrição do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
j) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela junta comercial ou
registro civil das pessoas jurídicas , conforme o caso, que comprove a condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da instrução normativa nº 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC;
k) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
l) Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
m) Todos os atos constitutivos presentados deverão guardar similaridade entre o objeto social e o
objeto da contratação, sob pena de inabilitação.
n) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação.
12.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá na apresentação
dos seguintes documentos:
12.4.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
12.4.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
12.4.4. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os
tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que essa pode ser retirada através do
site: www.receita.fazenda.gov.br;
12.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito de
Tributos Municipais;
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12.4.6. Certidão e inexistência de débitos inscritos em dívida ativa com a Procuradoria Municipal do
domicílio do proponente;
12.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito de
Tributos Estaduais;
12.4.7. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo
domicílio tributário;
Paragrafo único. Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens “12.4.4” e
“12.4.5” e “12.4.6” e “12.4.7”, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário
do licitante;
12.4.8. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF,
emitido pela Caixa Econômica Federal;
12.4.9. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
12.4.10. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO do ano em exercício, da LICITANTE, expedido pelo
órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade;
12.4.11. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos
de Negativa;
12.5. A documentação relativa

à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá

na

apresentação dos seguintes documentos:
12.5.2. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, data não
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento;
12.5.3. Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas
certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.
12.5.4. Quando ausente o prazo de validade no corpo da certidão de falência, o prazo máximo admitido
será de 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, ou de acordo com a data da validade
informada pelo Órgão Expedidor na própria certidão;
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12.5.5. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;
12.5.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas no
art. 34 da Lei n.º 11.488/07, estão dispensadas do balanço patrimonial apenas para fins fiscais. Assim,
para a presente licitação, é OBRIGATÓRIA a apresentação desta peça, dispensando-se apenas a
publicação e a sua transcrição no livro diário;
12.5.7. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega de
livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis;
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
12.5.8. Por Sistema publico de Escrituração Digital- SPED, acompanhado do termo de abertura e
encerramento e do recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme DECRETO 8.683/2016.
12.5.9. As empresas recém-constituídas, cujo balanço patrimonial ainda não seja exigível, deverão
apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu respectivo nº. do CRC (
Conselho Regional de Contabilidade) e registrado junto ao órgão competente;
12.5.10. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI estão dispensadas da apresentação do
balanço patrimonial.
12.5.11. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
12.5.12. Quando se tratar de empresa S/A: Balanço Registrado na junta Comercial e publicado no
Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação 9 Art.289, caput e paragrafo 5º da Lei nº 6404/76);
12.5.13. Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço acompanhado das copias
dos termos de abertura e encerramento, extraído do Livro Diário, (Art. 5º, 2º do Decreto Lei nº 486/690,
devidamente registrado na junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou em outro órgão
equivalente, contendo a identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela
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administração de empresa, identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
12.5.14. Sociedade criada no exercício em curso: fotocopia do Balanço de Abertura, devidamente
registrada ou autenticada na junta Comercial da sede domicilio dos licitantes nos casos de sociedades
anônimas;
12.5.15. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar copia da declaração de
inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balanço patrimonial que antecede a
condição de inatividade.
Obs: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
12.5.16. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
12.5.17. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado apresentados em uma das seguintes formas:
a) Publicados em Diário Oficial;
b) Publicados em Jornal;
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante; e
d) Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos
de Abertura e de Encerramento.
12.5.18. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência
de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto
com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto,
havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei
8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas
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serão inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública.
12.6. Quanto a documentação relativa à Qualificação Técnica, o licitante deverá apresentar:
12.6.1. Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características com o objeto da licitação, por meio da apresentação de CERTIDÃO E/OU
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedida por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove ter a Licitante fornecido satisfatoriamente SOFTWARES INTEGRADOS
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, mediante licença de uso, nas áreas específicas constantes do,
objeto deste Termo de Referência, bem como ter realizado a prestação dos serviços de implantação,
integração e/ou treinamento e/ou suporte técnico;
12.6.2. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço,
telefone e data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da
descrição do objeto e quantidade;
12.6.3. O atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado deve ter firma do emitente
reconhecida em cartório competente em se tratando de cópia e/ou via original.
12.6.4. E, na ausência de quaisquer dos dados indicados nos subitens 21.1; 21.2 e 21.3, e em
especial ao reconhecimento de firma em cartório, a Administração poderá realizar a diligência
prevista no art. 43 parágrafos 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em
conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas
fiscais, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam
encaminhados, o Pregoeiro poderá solicitar no decorrer do certame para certificar a veracidade das
informações e atendimento da finalidade do Atestado;
12.6.5. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificada no contrato social vigente;
12.6.6. No caso de certidões e/ou atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão
considerados válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
licitante. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas
controladas ou controladoras da empresa licitante, e ainda as que tenham pelo menos uma pessoa
física ou jurídica como sócia em comum.
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12.8. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope de documentação, os documentos
específicos para a participação neste Pregão, devidamente legíveis, em língua portuguesa, e
preferencialmente numerada a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes.

12.9.

A documentação comprobatória para habilitação quando não emitido através da internet deverá ser

apresentada em original ou cópia autenticada em cartório;

12.10. Diante da suspensão temporária das atividades cartorárias em face da pandemia gerada pelo Coronavírus
(COVID-19), se necessário os pregoeiros e/ou membros da CPL poderão realizar a autenticação de documentos
apresentados por empresas licitantes, via cotejo das cópias com os respectivos originais, na própria sessão de
entrega e abertura das propostas. Trata-se de conferir razoabilidade e proporcionalidade à condução do
processamento licitatório, conforme Estudo Técnico Orientativo nº 014/2020 do TCE/MT.

13. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.1. Encerrada a fase de lance para o lote, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua regularidade;
13.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, caso não haja
interposição de recursos;
13.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, a Pregoeira considerará a proponente
INABILITADA;
13.4. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitação das
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda aos requisitos do Edital;
13.5. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados os vícios apontados para
cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e
lance verbais;
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13.6. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada Ata circunstanciada com todos os
vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de
Apoio;
13.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

14. RECURSOS

14.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor pela
Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) acatado(s) e a síntese das suas razões (motivação),
que serão registrados em ata;
14.2. A Pregoeira indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes,
negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata;
14.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, no
prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo razões
que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais
mencionados, a atos não impugnados na sessão;
14.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contrarrazões
no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a
apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
14.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
deste Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto à
vencedora;
14.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:
14.6.1. A Pregoeira aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e
contrarrazões;
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14.6.2. Encerrados os prazos acima, a Pregoeira irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas
razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do recurso;
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
14.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitação, em dias úteis,
no horário de 08 às 17 horas;
14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo Excelentíssimo Diretor
Presidente do DAE/VG, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial ao vencedor e homologará o procedimento
licitatório;
14.10. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no site do Departamento de Água e Esgoto
de Várzea Grande: www.daevg.com.br;
14.11. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
14.12. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor poderá feita pela Pregoeira ou pelo Diretor Presidente,
conforme art. 28º inciso XIX do Decreto nº 09 de 05 de fevereiro de 2010, pelo Município de Várzea
Grande, através do Departamento de Água e Esgoto, com posterior encaminhamento para firmar o contrato;
15.2. O resultado do presente certame será publicado e divulgado pelo (a) Pregoeiro (a) no Diário Eletrônico do
Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br.

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

23

16. DOS ACRÉSCIMOS

16.1. DO REAJUSTE

16.1.1. Os preços dos serviços e das peças objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 01
(um) ano;

16.1.2. Depois de decorrido um ano da assinatura do contrato, o licitante terá direito ao reajuste de preços
pelo índice do INPC/FGV;

16.1.2.1. Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será adotado o
que for definido pelo Governo Federal;

16.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice do INPC/FGV;

16.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a
variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto de
revisão contratual.

16.2. DO REEQUILÍBRIO

16.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a

manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e
observados os itens subsequentes deste termo de referência;
16.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e somente será concedido após
apresentação da comprovação;
18.2.3.

O

reequilíbrio

deverá

ser

justificado

e

comprovado

documentalmente

e

efeitos após a aprovação por parte da Administração.
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só

terá

16.3. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.3.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do Contrato que se
fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos
termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98;

16.4. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no
mercado à época do registro.
17

DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1 Será formalizado contrato com a empresa vencedora da licitação, conforme demanda do DAE/VG;
17.2 No caso de contratação esta vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93.
18.

DAS OBRIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) obriga-se a:
18.1.1. Exercer, ampla, irrestrita e permanente FISCALIZAÇÃO de todos os atos pertinentes a execução do
CONTRATO decorrente da Ata de Registro de Preços, e, do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem
prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.
18.1.2. Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados e/ ou produzidos pela
CONTRATADA.
18.1.3. Comunicar à CONTRATADA, quando no acompanhamento, qualquer irregularidade verificada na
entrega dos produtos (softwares).
18.1.4. Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, avaliação e ajustes nas etapas
previstas de implantação.
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18.1.5. Verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade
da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceito pelo CONTRATANTE,
não devem ser interrompidas.
18.1.6. Efetuar o PAGAMENTO a CONTRATADA, depois de constatada a regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do Art. 29 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei nº 12.440, de 2011.
18.1.7. Fornecer documentos indispensáveis e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA, necessários à prestação do serviço.
18.1.8. Permitir acesso a CONTRATADA aos setores da gestão, necessários para o funcionamento pleno dos
serviços contratados.
18.1.9. Fornecer acesso à base de dados bem como informações necessárias para o funcionamento dos serviços
contratados.
18.1.10. Fornecer apoio logístico e administrativo à execução dos serviços que não esteja previsto entre as
obrigações da CONTRATADA.
18.1.11. Seguir metodologia de implantação a ser definida de comum acordo com o Cronograma de implantação
seguindo as características necessárias para o bom funcionamento dos serviços da CONTRATADA.
18.1.12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo com este
TERMO DE REFERÊNCIA, com as cláusulas contratuais e sua proposta a ser apresentada no processo
licitatório.
18.1.13. Acompanhará o recebimento dos produtos (software de gestão) solicitados, bem como atestará nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega do mesmo, por meio dos servidores designados pelo ordenador de despesas da
entidade CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.
18.1.14. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
18.1.15. Rejeitar, no todo ou em parte, a aquisição dos produtos, entregues pela CONTRATADA que estejam
fora das especificações e qualificações mínimas exigidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos.
18.1.16. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade
única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao fornecimento do objeto contratado e às suas
consequências e implicações, próximas ou remotas.
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19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. A contratada aceitará, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, decorrentes de modificações de quantitativos de serviços ou projetos ou especificações, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.
19.2. A contratada comunicará, verbalmente, no prazo de 12 (doze) horas e ainda por escrito, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de
cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente,
por motivo de caso fortuito ou de por força maior.
19.3. A contratada deverá assinar/retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados
do recebimento da convocação formal para este fim.
19.4. Responsabilizar-se pelas despesas referentes aos encargos diretos e indiretos, transporte, frete, mão-de-obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que venham a ser
devidos em razão da prestação de serviço, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus técnicos não
terão vínculo empregatício com os CONTRATANTES, não cabendo a estes quaisquer custos adicionais
decorrentes da execução do contrato, que não tenham sido incluídas nos preços propostos.
19.5. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar aos CONTRATANTES,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
19.6. Substituir ou repor, às suas expensas, imediatamente, no todo ou em parte, o materiais ou produtos que
apresente vícios, defeitos ou incorreção de qualidade ou quantidade, que o(s) torne(m) impróprio(s) ou
inadequado(s) ao fim a que se destina ou lhe(s) diminua o valor, ficando a CONTRATADA responsável por todo
e qualquer dano causado aos CONTRATANTES ou a terceiros, em decorrência do mesmo.
19.7. A CONTRATADA obriga-se ainda a realizar todos os serviços de Assistência/Suporte Técnico,
Manutenção, disponibilizando canais de chamada aos usuários por telefone, e-mail, chat e presencial, utilizando
todo o material próprio e necessário, observando todas as normas de segurança e legislação pertinente.
19.8. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto deste termo de referência,
inclusive com a eventual migração de dados/informações existentes nos sistemas atuais para os sistemas a serem
implantados na nuvem da Contratada, devendo arcar com os custos de tal operação.
19.9. Levar, imediatamente, ao conhecimento do órgão Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por
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escrito e de forma detalhada. Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na em qualquer das etapas da
execução do serviço, como implantação e parametrização de cada módulo de gestão, bem como, no treinamento
de pessoal indicado pelo CONTRATANTE.
19.10. Apresentar os produtos (módulos integrados de gestão) definidos neste Termo de Referência, na qualidade
e prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE.
19.11. Facilitar a supervisão e o acompanhamento dos trabalhos pelo CONTRATANTE, fornecendo sempre que
solicitados, informações e documentos relacionados com a execução do objeto do presente Termo de Referência.
19.12. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, principalmente as que disserem respeito à segurança,
guarda, manutenção e integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços.
19.13. Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza a que
venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação
e/ou incorreta ou descuidada utilização.
19.14.

Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, alimentação e

transporte, compreendendo-se o deslocamento dos seus técnicos / empregado do seu endereço residencial até o
local de assistência técnica/manutenção, quando necessário, bem assim do local de trabalho até sua residência,
quando em serviço; bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais
para o exercício da atividade objeto deste termo de referência.
19.15. Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens/produto, bem como de cada
material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho.
19.16. Seguir metodologia de implantação a ser definida de comum acordo com o cronograma de implantação.
19.17. Definir o cronograma de implantação do sistema conjuntamente com o CONTRATANTE, de forma a
atender as conveniências de datas e horários.
19.18. Responsabilizar-se de forma integral pela segurança das informações e dados gerados ou utilizados pelo
sistema, tomando todas as medidas para proteção da informação e dados da gestão pública municipal.
19.19. Responsabilizar-se por toda a infraestrutura de data centers necessária ao funcionamento, acesso, agilidade
e disponibilidade da informação.
19.20. Iniciar o fornecimento dos softwares e a prestação dos serviços, objeto deste termo de referência,
exclusivamente mediante o conhecimento da Ordem de Serviço ou outro documento equivalente, no prazo
determinado e expedido pela entidade Contratante.
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19.21. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados
pela Contratante, em razão da execução do objeto.
19.22. Indicar profissional preposto para tratar das questões administrativas e daquelas inerentes a execução do
objeto.
19.23. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do Contratante.

20.

DA CONVOCAÇÃO

20.1. A convocação da Contratada pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE/VG será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do Instrumento Contratual, retirar a nota
de empenho, Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente, que será emitida pelo Departamento de
Licitação e/ou pelo Departamento de Compras.
20.2. O não comparecimento do fornecedor convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às sanções
previstas neste Edital.
20.3. O contrato deverá ser executado de acordo com os requisitos deste edital o Termo de Referencia e seus
anexos.
20.4. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de
Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.
20.5. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota de Empenho ou
instrumento contratual previsto neste Edital, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na
licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
20.6. As contratações dos materiais/equipamentos/serviços registradas neste instrumento serão efetuadas
através de contrato (com ordem de fornecimento), carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento contratual (art. 62 da Lei n.º 8.666/93), emitida
pela Execução Orçamentária, com Autorização emitida pelo Setor de Compras, contendo o número do
instrumento contratual, o nome da empresa, o objeto, a especificação/quantitativo, o endereço e a data de entrega.
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21

DA EXECUÇÃO, PRAZO DO CONTRATO

21.1. A execução do serviço será iniciada a partir da data da assinatura do instrumento de contrato ou entrega da
Nota de Empenho e mediante a expedição e apresentação da Ordem de Fornecimento, se for o caso, à empresa
CONTRATADA.
21.1.1. No caso de ser firmado contrato entre a Administração e o Fornecedor, a Ordem de
Fornecimento será condição obrigatória para o fornecimento e pagamento do objeto, obedecendo ao
quantitativo descrito na respectiva Ordem, limitado ao quantitativo previsto no Contrato.
21.2. Cumprir os prazos de execução, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

21.3. A disponibilização e a contratação do quantitativo até o limite previsto no contrato será formalizada e
requisitada por meio de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE, onde será descrito o quantitativo a ser
contratado mensalmente ou conforme demanda do DAE/VG.

21.3.1. A Ordem de Fornecimento deverá ser emitida e apresentada à CONTRATADA com prazo de
antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis, exceto nos casos emergenciais em que poderá ser acordado
entre as partes um prazo menor e razoável para a requisição e disponibilização do objeto contratado.

21.4. A medição dos serviços será realizada, com base no instrumento contratual e/ou Ordem de Fornecimento,
pela Comissão de Fiscalização, que após aprovada será liberada para emissão da nota fiscal para fins de
liquidação e pagamento.
22.

DOS PAGAMENTOS

22.1. Executados os serviços ou Entregue os objetos, na forma do instrumento contratual e/ou Ordem de
Fornecimento, a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is)/fatura (s), emitida (s) para fins de
liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
22.1.1. Ofício solicitando o pagamento;
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22.1.2. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os tributos
relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social;
22.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
22.1.4. Certidão Negativa de Débito junto à Fazendas Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;
22.1.5. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
22.1.6. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio tributário.
Parágrafo Único: Inclusive as certidões negativas constantes nos artigos 74 (se for o caso) e 75 do Decreto
Municipal nº 09/2010 do Município de Várzea Grande.
22.2. O pagamento será efetuado, conforme o instrumento contratual e/ou Ordem de Fornecimento e a
disponibilização efetiva dos quantitativos requisitados, pelo Departamento de Água e Esgoto no prazo
de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos
respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 26.1, mediante ordem bancária,
creditada em conta corrente da licitante vencedora.
22.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos serviços prestados
a este Departamento de Água e Esgoto, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser
feito o pagamento.
22.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
22.3.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação definitiva dos produtos entregues ou serviços executados.
22.4. O Departamento de Água e Esgoto não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”;
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22.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade do Contratado.

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às
penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:
23.1.1 Por atraso injustificado na entrega do produto ou execução do serviço;
23.1.2. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), do valor
adjudicado;
23.1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), do valor
adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;
23.1.4. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, o
Departamento de Água e Esgoto poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
23.1.5 Advertência;
23.1.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de
fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
23.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua
aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha
acarretar ao Departamento de Água e Esgoto;
23.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
23.4. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de
modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
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23.4.1 Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
23.4.2 Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do
fornecimento ou da execução do serviço;
23.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou no Cadastro de
Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;
23.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou no Cadastro de
Fornecedores do Estado de Mato Grosso, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. É facultado ao(a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;
24.2. Fica assegurado ao Departamento de Água e Esgoto o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente;
24.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;
24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do Departamento de Água e Esgoto de
Várzea Grande;
24.5. A Pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na
documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
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licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;
24.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição;
24.7. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Várzea Grande - MT, com exclusão de qualquer outro;
24.8. A Pregoeira poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-pregoar, devendo as licitantes, neste
caso, permanecerem até o final da sessão;
24.9. As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação na página web do Departamento de Água
e Esgoto (www.daevg.com.br), salvo com referência àquelas que, lavradas em Ata, puderem ser feitas
diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de email, desde
que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Pregão;
b) Recurso porventura interposto.
24.10. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 012/2020 - DAE/VG e de seus Anexos poderá ser obtida pelo
site: www.daevg.com.br.
24.11. Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no Departamento de
Licitação, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da Licitação (transcorrido o
prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso,
denegados os recursos interpostos), após o que o Departamento de Água e Esgoto se reserva o direito de
fragmentá-los;
24.12. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e, no que
couber, ao Decreto Municipal n. 09/2010;
24.13. A CONTRATADA deverá, quando da assinatura do contrato, indicar funcionário de seu quadro para atuar
como PREPOSTO junto à CONTRATANTE, sendo este o contato oficial para quaisquer questões pertinentes a
prestação de serviços vislumbrados nesta Licitação;
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24.14. O licitante que ensejar o retardamento total ou parcial de obrigações assumidas, garantindo a prévia defesa,
a Administração poderá aplicar à contratada advertência, multas, suspensão ou declarar inidônea, sendo
informado à Secretaria de Estado de Administração, para providência quanto ao registro no Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado.

25. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO

25.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos, cujo teor
vincula totalmente os licitantes:
a) Anexo I: Termo de Referência
b) Anexo II: Modelo de Proposta Financeira
c) Anexo III: Modelo Carta de Credenciamento
d) Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais
e) Anexo V: Declaração de Habilitação
f) Anexo VI: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação
g) Anexo VII: Declaração de ME e EPP
h) Anexo VIII: Minuta do Contrato
i) Anexo X: Declaração sobre tributos municipais de Várzea Grande
j) Anexo XI: Tabela de aferição do cumprimento do item 11 do Lote Único.

Várzea Grande/MT, 19 de novembro de 2020.

EVANILZE VALEIDE DA SILVA
Pregoeira Oficial
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ANEXO I
1.

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO Nº 059/2020.

2. Dados do Equivalente:
2.1. Nome do Projeto: GESTÃO DE CONTROLE INTERNO DE CONTABILIDADE.
2.2. Número do Convênio ou Instrumento Equivalente:
2.3. Meta / Etapa:
2.4. Componente / Ação:
4. Classificação da Despesa:
( ) Materiais Permanentes
( ) Materiais de Consumo ou Expediente
( X ) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
( ) Serviços de Terceiros Pessoa Física
( ) Obras
( ) Reformas
( ) Outros

3. Unidade Orçamentária:
3.1. Unidades Gestora:
D.A. E

5. Objeto Sintético: Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA, sob o modelo de computação em nuvem, mediante licença de uso, serviços de suporte
técnico especializado, manutenção e configuração, para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto do
município de Várzea Grande – MT.
5.1. Os bens e produtos objeto deste termo que será adjudicado por lote.

8. Fiscal do Contrato: Nayara C. A.
6. Unidade Demandante do TR: 7. Unidade Solicitante / Recebedora: Campos Barros / Matrícula: 722.
Setor de TR.
Coordenadoria Contábil
8.1-Fiscal Substituto: Mariluce de
Almeida Siqueira/ Matrícula 728.

9. Projeto/Atividade/Ação, Fonte, Elemento de Despesa e Sub elemento, Valor Estimado:
Projeto/Atividade/Ação

Fonte
100

Custo Estimado Total

Elemento de Despesa

Ano

Valor (R$)

2020

R$

R$
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10. Planilha Descritiva do Objeto:
11. Os campos abaixo serão preenchidos SOMENTE em caso de MATERIAIS/SERVIÇOS:
LOTE ÚNICO
CÓDIGO TCE
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de GESTÃO DE PESSOAL, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 05 (cinco)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PROTOCOLO, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 04 (quatro)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de CONTABILIDADE, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 06 (seis)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PLANEJAMENTO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 01 (um)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PATRIMÔNIO, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 02 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de TESOURARIA, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 02 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de COMPRAS, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 06 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de ALMOXARIFADO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com

UNID.
CÓDIGO

QUANT

COD.
UNID

0001774

1092

MÊS

12

00011144

1092

MÊS

12

00011137

1092

MÊS

12

00011136

1092

MÊS

12

00011143

1092

MÊS

12

00038720

1092

MÊS

12

00011140

1092

MÊS

12

00011141

1092

MÊS

12
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PREÇO
TOTAL

09

10

11

manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 03 (Três)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de GESTÃO DE PONTO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 01 (um)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de TRANSPARÊNCIA, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: Ilimitados
SERVIÇO DE CONVERSÃO DE DADOS E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVIÇOS DE
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA
CONVERSÃO
DE
DADOS,
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, MIGRAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EM USO, SUPORTE
TÉCNICO E TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
DE PESSOAL.
Conversão de Dados e Implantação prazo de 15
(quinze) dias.
Treinamentos: 40 Horas.

00016221

1092

MÊS

12

00011145

1092

MÊS

12

00026255

1

UNID

1

12. Especificações Técnicas do Bem e Descrição Detalhada do Serviço:
12.1. Os serviços compreenderão também a IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA, a fim de atender toda
infraestrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento dos Módulos de Gestão, visando maior controle e
planejamento dos serviços prestados pelo DAE-VG;
12.2. Todos os softwares e aplicativos utilizados na prestação dos serviços deverão atender às exigências mínimas de
qualidade, observando as necessidades legais e os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de
qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a Proponente, principalmente, para as prescrições contidas no
art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
12.3. Definições:
12.3.1. Implantação: ações exercidas pela contratada com vistas à disponibilização de softwares à título oneroso, à
configuração de códigos executáveis, à migração, carga e configuração de bases de dados, à disponibilidade e à
operacionalização dos softwares nas plataformas de computação e comunicação de dados da Contratante. Após
implantação, aplicar-se-á o TREINAMENTO aos operadores, técnicos e gerentes da Contratante.
12.3.2. Licença de Uso: disponibilidade do software pela contratada a título oneroso, durante a vigência contratual, em
conformidade com as condições básicas e específicas estipuladas neste Termo de Referência, contemplando ainda:
a) Manutenção Corretiva: atuações exercidas no software, com o objetivo de restabelecer a normalidade de operação e
funcionamento mediante saneamento de ocorrências de erros, faltas e falhas decorrentes do desenvolvimento, implantação,
operação e manutenção do software, ocorrências essas imputáveis à responsabilidade da contratada;
b) Manutenção Adaptativa: atuações exercidas no software com o objetivo de adequar o software a exigências de caráter
legal, impostas por legislações federais, estaduais e municipais;
c) Suporte Técnico: assistência tecnológica com o fim de solucionar problemas técnicos relacionados às funcionalidades
do software;
d) Parametrização: ação de estabelecer parâmetros de processamento do sistema. Durante a parametrização do software,
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cuidados devem ser tomados para evitarem-se mudanças desnecessárias de pessoas, processos e equipamentos, que
redundam em novos custos;
12.3.3 Assessoria: consiste em um conjunto de serviços, sendo que quando utilizado a ASSESSORIA, esta consistirá na
disponibilização de um profissional com expertise na área solicitada, e quando necessário, de forma presencial ou à
distância, para assessorar, instruir, acompanhar e executar serviços, os quais fazem parte do contrato, proporcionando todo
suporte necessário ao eficiente desempenho das atividades gerenciais desenvolvidas pelo DAE.
12.4. Da Solução Ofertada (Escopo dos Serviços): Os serviços e componentes de sistemas necessários para atender os
MÓDULOS DE GESTÃO demandados, devem atender aos requisitos constantes do Anexo I deste Termo de Referência.
OBS: SEGUE EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERENCIA, C.I. Nº 101/2020 DA COORDENADORIA
CONTÁBIL, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS, E A TABELA DE
AFERIÇÃO DO ITEM 20, PARA A LOCAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE).
13. Do Cadastro da Especificação:
Cadastrar no BETHA?
( X ) Sim.
( ) Não.
( ) Adesão à Ata de Registro de Preços.
14. Justificativa Técnica da aquisição: A execução dos serviços a serem contratados visa atender às necessidades do
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, no sentido de prover de forma eficiente em sua Gestão.
Sendo a solução tecnológica hoje, uma ferramenta indispensável no desenvolvimento técnico da rotina diária, busca-se,
sempre que possível, uma conexão entre a contratação e o planejamento idealizado para o Departamento.
15. Resultados Esperados Diretos e Indiretos:
15.1. Celeridade nas aquisições, preço, qualidade e racionalidade de procedimentos, com a realização do contrato para
prestação de serviço de Gestão de Controle Interno de Contabilidade, assim, promover a sustentabilidade dos serviços
prestados pelo Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande - MT.
16. Público / Clientela Alvo:
Atender os setores internos do Departamento de Água e Esgoto – VG.
17. Requisitos para apresentação da proposta: atender a todos os itens descritos no Termo de Referência.
18. Conhecimentos Prévios do objeto:
18.1. Necessita de vistoria?
( ) Sim
( X ) Não
18.2. Descrições dos detalhes da vistoria: Não se aplica.
18.3. Como será realizada a vistoria (local etc.)? Não se aplica.
18.4. Em até quantos dias antes da data da licitação a vistoria deverá ser feita? Não se aplica.
18.5. Qual profissional do Departamento de Água e Esgoto - VG acompanhará a vistoria? Não se aplica.
18.6. Necessita de agendamento?
( ) Sim
( X ) Não
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19. Materiais informativos e/ou amostra a serem apresentados pela empresa:
( ) Folders / Catálogos / Portfólio.
( ) Amostra do licitante vencedor.
( X ) Não se aplica .
20. – Critérios para avaliação da amostra (Teste de Conformidade):
20.1. É facultado à Administração do DAE, exigir teste de conformidade (prova de conceito) dos softwares apresentados
mediante aplicação de amostragem da solução dos softwares dos módulos de gestão solicitados. Havendo a necessidade,
deverá ser nomeada uma Comissão de Avaliação Técnica, composta por no mínimo 03 (três) profissionais da área que de
fato conhecem os processos e serviços a serem atendidos pelo sistema no contexto das atividades de Gestão e Tecnologia
da Informação;
20.2. No caso de solicitação, à licitante melhor qualificada deverá apresentar um ambiente operacional com o(s)
módulo/software (s) ofertado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis depois de notificada pelo condutor do certame.
Ao final desse prazo, o sistema apresentado (software) deverá estar em plenas condições operacionais, atendendo a 100%
(cem por cento) dos requisitos obrigatórios constantes do item 1 do Anexo I deste Termo de Referência e 85% (noventa
por cento) dos requisitos funcionais obrigatórios constantes no item 2 do mesmo anexo, de acordo com as exigências
constantes deste Termo de Referência;
20.2.1. Os percentuais acima citados se justificam pelo fato de que as funcionalidades a serem contratadas apresentam
como essenciais ao correto desenvolvimento das atividades administrativas desta autarquia, de modo que a empresa que
vier a ser contratada deverá atender a estes requisitos, garantindo assim uma contratação satisfatória ao órgão. No mesmo
norte a imposição de atendimento dos requisitos faz com que apenas empresas com nowhall venham a competir no
certame, evitando que aventureiros vençam e posteriormente prejudiquem os trabalhos desenvolvidos pelo DAE-VG por
sua incapacidade técnica;
20.3. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, desde que solicitado à Administração do DAE com antecedência de
até 02 (dois) dias da apresentação, devidamente justificado e aprovado pela Administração do DAE.
20.4. Os itens de serviços a serem submetidos e avaliados na prova de conceito pela Comissão designada, estão
devidamente definidos na tabela de aferição de comprimento anexo a este Termo de Referencia;
20.5. A prova de conceito e amostragem será realizada em local a ser definido pelo condutor do certame licitatório, em
ambiente devidamente adequado a realização de todos os testes e ensaios necessários, e na presença da Comissão de
Avaliação Técnica designada.
20.6. A Comissão Técnica de Avaliação deverá no prazo de até 03 (três) dias úteis, emitir um Parecer Técnico da
Avaliação de Aprovação e/ou Reprovação dos Softwares apresentados.
20.7. A licitante deverá apresentar ao menos um profissional especialista na solução amostrada para acompanhar e orientar
a avaliação do produto (software).
20.8. O licitante melhor classificado que não atender os percentuais estabelecidos no item 20.2 na prova de conceito será
inabilitado no certame licitatório, ficando desde já autorizado ao condutor do certame, convocar a empresa qual ficou em
2º (segundo) lugar, e assim, sucessivamente na ordem de classificação, e fará, mediante convocação por publicação na
imprensa oficial.
20.9. Os requisitos que não forem atendidos dentro do percentual limite de 10% (dez por cento) estabelecido no 20.2.
deverão ser entregues no prazo de implantação do sistema.
21. Capacidade Técnica: A documentação relativa à Qualificação Técnica deverá ser apresenta conforme o abaixo
descrito:
21.1. Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o
objeto da licitação, por meio da apresentação de CERTIDÃO E/OU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,
expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a Licitante fornecido satisfatoriamente
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SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, mediante licença de uso, nas áreas específicas
constantes do objeto deste Termo de Referência, bem como ter realizado a prestação dos serviços de implantação,
integração e/ou treinamento e/ou suporte técnico;
21.2. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone e data de emissão) e
dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto e quantidade;
21.3. O atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado deve ter firma do emitente reconhecida em cartório
competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do
emitente;
21.4. A comissão de licitação pode realizar a autenticação dos documentos apresentados por meio de cópia na própria
sessão de entrega e abertura das propostas mediante a apresentação do original de posse do licitante.
21.5. E, na ausência de quaisquer dos dados indicados nos subitens 21.1; 21.2 e 21.3, e em especial ao reconhecimento de
firma em cartório, a Administração poderá realizar a diligência prevista no art. 43 parágrafos 3° da Lei Federal 8.666/93
para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de
contratos, notas fiscais, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam
encaminhados, o Pregoeiro poderá solicitar no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e
atendimento da finalidade do Atestado;
21.6. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificada no contrato social vigente;
21.7. No caso de certidões e/ou atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados válidos
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. Serão consideradas como
pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa licitante, e ainda as que
tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica como sócia em comum;
22. Entrega do bem e/ou realização do serviço:
22.1. Implantação dos Softwares
22.1.1. A implantação (disponibilização, migração e treinamento) dos módulos de gestão (softwares) deve ocorrer num
prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, de acordo com o CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO
definido pelo Contratante, a contar da expedição da Ordem de Serviços.
22.1.1.1 O prazo para implantação poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa, desde que requerido
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
22.1.1.2. Caso os módulos de gestão (softwares) da empresa vencedora não necessite de realização de implantação ou
migração de dados no DAE/VG poderá deixar de efetuar a contratação do referido serviço de implantação e migração, uma
vez que seria desnecessário.
22.1.2. A emissão da Ordem de Serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
Contratante.
22.1.3. Os serviços deverão estar em conformidade, com o pedido, e deverão ser entregues no endereço constante da ordem
de serviço, acompanhado das respectivas notas fiscais.
22.2. Recebimento do Objeto
22.2.1. Concluído a execução dos serviços, será o objeto deste Termo de Referência recebido pelo Contratante, nos termos
e condições indicados na ordem de serviços, conforme disposto do inciso I, do art. 73, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alterações, da seguinte forma:
a) Provisoriamente, pela FISCALIZAÇÃO da Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
02 (dois) dias úteis, a partir da comunicação pela Contratada.
b) Definitivamente, através de servidor ou comissão designada pela autoridade competente da entidade Contratante,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo provisório, em até 05 (cinco) dias úteis,
necessários à observação ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto
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do art. 69 da Lei n. 8.666/93;
22.2.2. Para o recebimento provisório os objetos contratados devem estar rigorosamente dentro das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará
recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.
22.2.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
22.2.4. Caso sejam insatisfatórios os objetos recebidos, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual se consignarão as
desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, todo os produtos em questão serão rejeitados, devendo ser
substituídos e entregue em tempo hábil para que não prejudique o andamento das atividades da CONTRATANTE.
23. Das Condições De Fornecimento
23.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento,
observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente.
23.2. Parágrafo Primeiro: As contratações dos serviços registradas neste instrumento serão efetuadas através Nota
de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de
Compras, contendo o n°. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.
23.3. Parágrafo Segundo: A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la
ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.
23.4. Parágrafo Terceiro: Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a assinar a Nota
de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
23.5. Parágrafo Quarto: Os materiais/equipamentos/serviços deverão respeitar padrões de qualidade mediante
devolução por parte de quem receber e conferir.
24. Obrigações das partes:
24.1. Da Contratante:
24.1.1. Exercer, ampla, irrestrita e permanente FISCALIZAÇÃO de todos os atos pertinentes a execução do CONTRATO
decorrente da Ata de Registro de Preços, e, do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação
desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.
24.1.2. Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados e/ ou produzidos pela CONTRATADA.
24.1.3. Comunicar à CONTRATADA, quando no acompanhamento, qualquer irregularidade verificada na entrega dos
produtos (softwares).
24.1.4. Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, avaliação e ajustes nas etapas previstas de
implantação.
24.1.5. Verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceito pelo CONTRATANTE, não devem
ser interrompidas.
24.1.6. Efetuar o PAGAMENTO a CONTRATADA, depois de constatada a regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
Art. 29 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei nº 12.440, de 2011.
24.1.7. Fornecer documentos indispensáveis e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA, necessários à prestação do serviço.
24.1.8. Permitir acesso a CONTRATADA aos setores da gestão, necessários para o funcionamento pleno dos serviços
contratados.
24.1.9. Fornecer acesso à base de dados bem como informações necessárias para o funcionamento dos serviços
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contratados.
24.1.10. Fornecer apoio logístico e administrativo à execução dos serviços que não esteja previsto entre as obrigações da
CONTRATADA.
24.1.11. Seguir metodologia de implantação a ser definida de comum acordo com o Cronograma de implantação seguindo
as características necessárias para o bom funcionamento dos serviços da CONTRATADA.
24.1.12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo com este TERMO DE
REFERÊNCIA, com as cláusulas contratuais e sua proposta a ser apresentada no processo licitatório.
24.1.13. Acompanhará o recebimento dos produtos (software de gestão) solicitados, bem como atestará nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega do mesmo, por meio dos servidores designados pelo ordenador de despesas da entidade
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.
24.1.14. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
24.1.15. Rejeitar, no todo ou em parte, a aquisição dos produtos, entregues pela CONTRATADA que estejam fora das
especificações e qualificações mínimas exigidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos.
24.1.16. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao fornecimento do objeto contratado e às suas consequências e
implicações, próximas ou remotas.
24.2. Da Contratada:
24.2.1. A contratada aceitará, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
decorrentes de modificações de quantitativos de serviços ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.
24.2.2. A contratada comunicará, verbalmente, no prazo de 12 (doze) horas e ainda por escrito, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidade relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de
por forca maior.
24.2.3. A contratada deverá assinar/retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da convocação formal para este fim.
24.2.4. Responsabilizar-se pelas despesas referentes aos encargos diretos e indiretos, transporte, frete, mão-de-obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos
em razão da prestação de serviço, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus técnicos não terão vínculo
empregatício com os CONTRATANTES, não cabendo a estes quaisquer custos adicionais decorrentes da execução do
contrato, que não tenham sido incluídas nos preços propostos.
24.2.5. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar aos CONTRATANTES, imediatamente, qualquer
alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
24.2.6. Substituir ou repor, às suas expensas, imediatamente, no todo ou em parte, o materiais ou produtos que apresente
vícios, defeitos ou incorreção de qualidade ou quantidade, que o(s) torne(m) impróprio(s) ou inadequado(s) ao fim a que se
destina ou lhe(s) diminua o valor, ficando a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado aos
CONTRATANTES ou a terceiros, em decorrência do mesmo.
24.2.7. A CONTRATADA obriga-se ainda a realizar todos os serviços de Assistência/Suporte Técnico, Manutenção,
disponibilizando canais de chamada aos usuários por telefone, e-mail, chat e presencial, utilizando todo o material próprio
e necessário, observando todas as normas de segurança e legislação pertinente.
24.2.8. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto deste termo de referência, inclusive com
a eventual migração de dados/informações existentes nos sistemas atuais para os sistemas a serem implantados na nuvem
da Contratada, devendo arcar com os custos de tal operação.
24.2.9. Levar, imediatamente, ao conhecimento do órgão Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que
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ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma
detalhada. Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na em qualquer das etapas da execução do serviço, como
implantação e parametrização de cada módulo de gestão, bem como, no treinamento de pessoal indicado pelo
CONTRATANTE.
24.2.10. Apresentar os produtos (módulos integrados de gestão) definidos neste Termo de Referência, na qualidade e
prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE.
24.2.11. Facilitar a supervisão e o acompanhamento dos trabalhos pelo CONTRATANTE, fornecendo sempre que
solicitados, informações e documentos relacionados com a execução do objeto do presente Termo de Referência.
24.2.12. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, principalmente as que disserem respeito à segurança, guarda,
manutenção e integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços.
24.2.13. Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza a que venham
tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou
descuidada utilização.
24.2.14. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, alimentação e transporte,
compreendendo-se o deslocamento dos seus técnicos / empregado do seu endereço residencial até o local de assistência
técnica/manutenção, quando necessário, bem assim do local de trabalho até sua residência, quando em serviço; bem como
tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto deste
termo de referência.
24.2.15. Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens/produto, bem como de cada material,
matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu
perfeito desempenho.
24.2.16. Seguir metodologia de implantação a ser definida de comum acordo com o cronograma de implantação.
24.2.17. Definir o cronograma de implantação do sistema conjuntamente com o CONTRATANTE, de forma a atender as
conveniências de datas e horários.
24.2.18. Responsabilizar-se de forma integral pela segurança das informações e dados gerados ou utilizados pelo sistema,
tomando todas as medidas para proteção da informação e dados da gestão pública municipal.
24.2.19. Responsabilizar-se por toda a infraestrutura de data centers necessária ao funcionamento, acesso, agilidade e
disponibilidade da informação.
24.2.20. Iniciar o fornecimento dos softwares e a prestação dos serviços, objeto deste termo de referência, exclusivamente
mediante o conhecimento da Ordem de Serviço ou outro documento equivalente, no prazo determinado e expedido pela
entidade Contratante.
24.2.21. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados pela
Contratante, em razão da execução do objeto.
24.2.22. Indicar profissional preposto para tratar das questões administrativas e daquelas inerentes a execução do objeto.
24.2.23. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do Contratante.

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

44

25. Das Garantias:
25.1. Garantia do objeto
25.1.1. Todos os sistemas implantados deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 12 (doze)
meses, a contar da data de sua disponibilização. A garantia deverá ser prestada no local de implantação.
25.1.2. Durante o período de vigência da contratação a Contratada deverá atender a todos os chamados realizados pelo
Contratante.
25.1.3. A contratada deverá disponibilizar módulo de atendimento help desk online, para abertura e registro de chamados
técnicos. Deverá ser registrado o conteúdo de abertura do chamado e gerar um protocolo para acompanhamento.
25.2. Contratual
( ) Contratual: a qual se limita a até 5% do valor contratado (por caução, seguro-garantia e fiança), conforme previsto no
art. 56 da Lei 8.666/93.
A contratada deverá apresentar garantia contratual em conformidade com o § 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 no
percentual de 5% do preço global contratado. A liberação da garantia ou sua restituição se dará após o recebimento
definitivo do objeto do contrato e a comprovação de quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciária dos
recursos humanos envolvidos na prestação de serviços, inclusive garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da
presente contratação.
( X ) Não se aplica.
26. Vigências do Contrato:
26.1. A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada nos
termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993.
27. Condições e Forma de Pagamento:
27.1. Mensal, mediante a apresentação da Nota Fiscal e Documentação de Regularidade Fiscal necessária e estabelecida
em lei, conforme cronograma financeiro;
27.2. O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) por meio de ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor
correspondente, após a entrega total/parcial do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo
fiscal do contrato/objeto, devendo, ainda, estar acompanhada dos documentos de regularidade exigidos legalmente,
obedecendo aos prazos estabelecidos em lei e decretos vigentes.
28. Das Sanções Administrativas:
Conforme legislação vigente, lei das licitações nº 8.666/1.993 e Art. 7º da Lei n. 10.520/2002.
29. Legislação aplicada ao objeto/Parecer específico se houver:
Conforme legislação vigente.
30. Considerações (se houver):
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS
(Papel timbrado da empresa)

AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2020/DAE-VG

A empresa abaixo qualificada pelo presente propõe a execução do objeto da respectiva licitação, nas condições
estabelecidas no Edital e anexos do Pregão Presencial nº 012/2020/DAE-VG.

Empresa:
CNPJ nº:

Inscrição Estadual nº:

Endereço:
Complemento:
Cidade:

Estado:

Telefone(s):

E-mail:

Banco:

Agência:

CEP:

Conta Corrente:

Representante Legal:
RG nº:

Órgão Emissor/UF:

CPF nº:

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

46

LOTE UNICO
CÓDIGO TCE
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de GESTÃO DE PESSOAL, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 05 (cinco)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PROTOCOLO, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 04 (quatro)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de CONTABILIDADE, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 06 (seis)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PLANEJAMENTO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 01 (um)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PATRIMÔNIO, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 02 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de TESOURARIA, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 02 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de COMPRAS, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 06 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de ALMOXARIFADO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 03 (Três)

UNID.

QUANT

CÓDIGO

COD.
UNID

0001774

1092

MÊS

12

00011144

1092

MÊS

12

00011137

1092

MÊS

12

00011136

1092

MÊS

12

00011143

1092

MÊS

12

00038720

1092

MÊS

12

00011140

1092

MÊS

12

00011141

1092

MÊS

12
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UNIT.

47

PREÇO
TOTAL

09

10

11

SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de GESTÃO DE PONTO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 01 (um)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de TRANSPARÊNCIA, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: Ilimitados
SERVICO DE CONVERSÃO DE DADOS E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVIÇOS DE
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA
CONVERSÃO
DE
DADOS,
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, MIGRAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EM USO, SUPORTE
TÉCNICO E TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
DE PESSOAL.
Conversão de Dados e Implantação prazo de 15
(quinze) dias.
Treinamentos: 40 Horas.

00016221

1092

MÊS

12

00011145

1092

MÊS

12

00026255

1

UNID

1

Atenção! O número do campo “item” deve corresponder ao número do item constante no Anexo I - Termo
de Referência.
A proponente declara que os bens objeto desta proposta observam todas as exigências, especificações técnicas e
características constantes no Termo de Referência, instrumento que integra o presente edital.

A proponente declara ainda que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento
integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
inclusive frete e despesas com logística e transporte, taxa de administração, materiais, equipamentos, encargos
sociais, trabalhistas, pisos salariais da categoria e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste edital e seus anexos.
A proposta tem validade mínima de 60 (sessenta) dias.
Local e data
Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)

Ao
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Ref : Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2020

Indicamos o (a) Sr. (a)......................................................................, Portador (a) da cédula de identidade
n°.........................................., órgão expedidor.................................., como nosso representante legal na Licitação
em referencia, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar
todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todo os
atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

Informações Importantes:
CNPJ n.
Inscrição Estadual n.
Razão Social:
Nome de Fantasia:

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma reconhecida
em cartório.
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
(Papel timbrado da empresa)

Ao
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Ref : Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2020

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua -------------------------------------, nº -----------, Bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por
seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº
012/2020, DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999;
• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual exercendo funções
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93
e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

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

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

50

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado da empresa)

Pelo presente, a empresa ______(nome da empresa)________, inscrita no CNPJ sob nº.__(CNPJ da
empresa)___sediada no ______________(endereço completo)_______________,através de seu representante
abaixo qualificado, declara, sob as penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso VII do
Artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação
constantes do edital de Pregão Presencial nº 012/2020/DAE-VG, do Departamento de Água e Esgoto do
Município de Várzea Grande.

OBS: Ressalva, na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso), declara
ainda que os documentos exigidos à comprovação da regularidade fiscal possuem restrição, pugnando
desde já pela concessão dos benefícios elencados no § 1º, artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Papel timbrado da empresa)

A empresa _______________, CNPJ ___________, sediada na rua ______, bairro __________, cidade
__________, neste ato representada pelo Sr.(a) ______________, portador do RG ______________ e inscrito no
CPF sob o numero ______________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da
legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência
de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório no Departamento de Água e
Esgoto de Várzea Grande - Pregão Presencial n. 012/2020, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei
8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO ME EPP

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)

(Papel timbrado da empresa)

Pelo presente, a empresa ______(nome da empresa)________, inscrita no CNPJ sob nº.__(CNPJ da empresa)___
sediada

no

______________(endereço

completo)_______________,através

de

seu

representante

legal______(nome do representante legal)________, DECLARA, sob as penas da lei que se enquadra na
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme o caso), na forma da Lei Complementar
Federal nº 123/2006, de 14.06.2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07/08/2014).

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
MINUTA DO CONTRATO Nº ______/2020

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, DAE/VG, inscrito no CNPJ sob o nº
02.555.079/0001-42, estabelecido na Av. Governador Júlio Campos, 2599, bairro Jardim dos Estados, Várzea
Grande /MT, CEP 78150-000, representado pelo Diretor Presidente Sr. .................................., portador do CPF n.º
................................, com os poderes instituídos pela Lei Municipal 1.733/98 e Portaria neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _______(nome, qualificação e endereço da empresa)________,
neste ato representada pelo seu(s) representante(s) _______(nome e qualificação do representante)________,
doravante denominada CONTRATADA, em vista do constante e decidido no processo arquivado na Setor de
Licitações, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente das obrigações do Pregão Presencial nº
012/2020/DAE-VG, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal 7.892/13, mediante as
condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA, sob o modelo de computação em nuvem, mediante licença de uso, serviços de suporte
técnico especializado, manutenção e configuração, para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto do
município de Várzea Grande – MT.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

2.1. Fundamenta-se o presente Contrato no disposto do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, da Lei Federal nº
8.666/93, do Decreto Federal 5.450/2005, que foi devidamente autorizado pelo Diretor Presidente e conforme
Parecer Jurídico nº 177/2020, os quais constam nos autos do Processo nº 030/2020.
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CLÁUSULA TERCEIRA: CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
3.1. A convocação da Contratada pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG, será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do Instrumento Contratual, retirar a nota
de empenho, Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente, que será emitida pelo Departamento de
Licitação e/ou pelo Departamento de Compras.

3.2. O não comparecimento da Contratada convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às sanções
previstas neste Edital;

3.3. A prestação do serviço deverá ser realizada de acordo com os requisitos deste edital e do Termo de
Referencia e seus anexos.

3.4. Cumprir os prazos de execução, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

3.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante designado pelo
DAE/VG, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

3.5.1. O representante do DAE/VG anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.5.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3.5.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou serviços inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade do DAE/MT.
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3.6. A empresa detentora do registro deverá executar/entregar o objeto, em estrita observância dos termos e
condições constantes no Edital do Pregão Presencial 012/2020/DAEVG, do Termo de Referência e anexos que
integram o presente.

3.7. A contratação decorrente será formalizada após a assinatura do Contrato, observando-se as condições
estabelecidas, legislação vigente e na proposta vencedora.

3.8. Mediante a assinatura do contrato estará caracterizado o compromisso de execução dos serviços objeto do
Pregão, pelo signatário.

3.9. O fornecedor que se recusar a executar o objeto, não assinar o respectivo contrato de execução de serviço no
prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades
estabelecidas neste instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades fixadas no edital e seus
anexos.

3.10. Os bens e produtos objetos da licitação deverão ser entregues/executados de acordo com o edital, com a
proposta vencedora da licitação, bem como o Termo de Referencia e do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA, DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES.

4.1. Dados da Contratada:

Nome:
CNPJ nº
Endereço:
CEP:

Cidade/Estado:

Telefones:
Representante Legal:
RG:

CPF:
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LOTE UNICO
CÓDIGO TCE
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de GESTÃO DE PESSOAL, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 05 (cinco)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PROTOCOLO, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 04 (quatro)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de CONTABILIDADE, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 06 (seis)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PLANEJAMENTO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 01 (um)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de PATRIMÔNIO, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 02 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de TESOURARIA, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 02 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de COMPRAS, numa plataforma
Windows, Linux e Mec, com manutenção e suporte
físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 06 (dois)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de ALMOXARIFADO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 03 (Três)

UNID.

QUANT

CÓDIGO

COD.
UNID

0001774

1092

MÊS

12

00011144

1092

MÊS

12

00011137

1092

MÊS

12

00011136

1092

MÊS

12

00011143

1092

MÊS

12

00038720

1092

MÊS

12

00011140

1092

MÊS

12

00011141

1092

MÊS

12
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PREÇO
UNIT.

57

PREÇO
TOTAL

09

10

11

SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de GESTÃO DE PONTO, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: 01 (um)
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE Locação de licença de uso de software gerenciador
de sistema de TRANSPARÊNCIA, numa
plataforma Windows, Linux e Mec, com
manutenção e suporte físico e/ou on-line.
Quantidade de Licenças: Ilimitados
SERVICO DE CONVERSÃO DE DADOS E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVIÇOS DE
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA
CONVERSÃO
DE
DADOS,
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, MIGRAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EM USO, SUPORTE
TÉCNICO E TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
DE PESSOAL.
Conversão de Dados e Implantação prazo de 15
(quinze) dias.
Treinamentos: 40 Horas.

00016221

1092

MÊS

12

00011145

1092

MÊS

12

00026255

1

UNID

1

Parágrafo Primeiro: Para fins de aditamentos, acréscimos ou supressões, o valor global do presente instrumento
é de R$ XX.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora: Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
Fonte: 100
Projeto/Atividade: 18.01.17.512.0040
Elemento de Despesa: 2.069.3.3.90

5.2. Consta às fls. 22 do Processo nº 030/2020, manifestação do Departamento Financeiro e Contábil, informando
da disponibilidade orçamentária suficiente para acobertar a despesa.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além daquelas constantes no Termo de Referência, Edital e daquelas determinadas por leis, decretos,
regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATADA se obrigará:
6.1.1. A contratada aceitará, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, decorrentes de modificações de quantitativos de serviços ou projetos ou especificações, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.
6.1.2. A contratada comunicará, verbalmente, no prazo de 12 (doze) horas e ainda por escrito, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de
cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente,
por motivo de caso fortuito ou de por forca maior.
6.1.3. A contratada deverá assinar/retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados
do recebimento da convocação formal para este fim.
6.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas referentes aos encargos diretos e indiretos, transporte, frete, mão-deobra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que
venham a ser devidos em razão da prestação de serviço, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus técnicos não terão vínculo empregatício com os CONTRATANTES, não cabendo a estes quaisquer custos
adicionais decorrentes da execução do contrato, que não tenham sido incluídas nos preços propostos.
6.1.5. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar aos CONTRATANTES,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
6.1.6. Substituir ou repor, às suas expensas, imediatamente, no todo ou em parte, o materiais ou produtos que
apresente vícios, defeitos ou incorreção de qualidade ou quantidade, que o(s) torne(m) impróprio(s) ou
inadequado(s) ao fim a que se destina ou lhe(s) diminua o valor, ficando a CONTRATADA responsável por todo
e qualquer dano causado aos CONTRATANTES ou a terceiros, em decorrência do mesmo.
6.1.7. A CONTRATADA obriga-se ainda a realizar todos os serviços de Assistência/Suporte Técnico,
Manutenção, disponibilizando canais de chamada aos usuários por telefone, e-mail, chat e presencial, utilizando
todo o material próprio e necessário, observando todas as normas de segurança e legislação pertinente.
6.1.8. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto deste termo de referência,
inclusive com a eventual migração de dados/informações existentes nos sistemas atuais para os sistemas a serem
implantados na nuvem da Contratada, devendo arcar com os custos de tal operação.
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6.1.9. Levar, imediatamente, ao conhecimento do órgão Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por
escrito e de forma detalhada. Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na em qualquer das etapas da
execução do serviço, como implantação e parametrização de cada módulo de gestão, bem como, no treinamento
de pessoal indicado pelo CONTRATANTE.
6.1.10. Apresentar os produtos (módulos integrados de gestão) definidos neste Termo de Referência, na qualidade
e prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE.
6.1.11. Facilitar a supervisão e o acompanhamento dos trabalhos pelo CONTRATANTE, fornecendo sempre que
solicitados, informações e documentos relacionados com a execução do objeto do presente Termo de Referência.
6.1.12. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, principalmente as que disserem respeito à segurança,
guarda, manutenção e integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços.
6.1.13. Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza a que
venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação
e/ou incorreta ou descuidada utilização.
6.1.14.

Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, alimentação e

transporte, compreendendo-se o deslocamento dos seus técnicos / empregado do seu endereço residencial até o
local de assistência técnica/manutenção, quando necessário, bem assim do local de trabalho até sua residência,
quando em serviço; bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais
para o exercício da atividade objeto deste termo de referência.
6.1.15. Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens/produto, bem como de cada
material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho.
6.1.16. Seguir metodologia de implantação a ser definida de comum acordo com o cronograma de implantação.
6.1.17. Definir o cronograma de implantação do sistema conjuntamente com o CONTRATANTE, de forma a
atender as conveniências de datas e horários.
6.1.18. Responsabilizar-se de forma integral pela segurança das informações e dados gerados ou utilizados pelo
sistema, tomando todas as medidas para proteção da informação e dados da gestão pública municipal.
6.1.19. Responsabilizar-se por toda a infraestrutura de data centers necessária ao funcionamento, acesso, agilidade
e disponibilidade da informação.
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6.1.20. Iniciar o fornecimento dos softwares e a prestação dos serviços, objeto deste termo de referência,
exclusivamente mediante o conhecimento da Ordem de Serviço ou outro documento equivalente, no prazo
determinado e expedido pela entidade Contratante.
6.1.21. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados
pela Contratante, em razão da execução do objeto.
6.1.22. Indicar profissional preposto para tratar das questões administrativas e daquelas inerentes a execução do
objeto.
6.1.23. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – DAE/VG

7.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se
obrigará:

7.1.1. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Termo de Referencia, desde que estabelecidas às
condições regidas no Contrato.

7.1.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem
bancária a ser depositada em conta indicada pela CONTRATADA, no valor correspondente, data fixada de
acordo com a legislação para pagamento vigente no âmbito da Autarquia;

7.1.3. A fiscalização exercida pelo DAE terá em especial poderes para sustar a entrega dos objetos que estejam em
desacordo com a discriminação do objeto contratado.
7.1.4. Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo da Contratada.
7.1.5. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do objeto pela Contratada.

7.1.6. Notificar a CONTRATADA por qualquer irregularidade e/ou eventuais imperfeições encontrada no
fornecimento objeto;
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7.1.7. Permitir acesso dos responsáveis da Contratada às dependências do DAE/VG, por ocasião de fazer cumprir
o objeto licitado;

7.1.8. Acompanhar a entrega do objeto, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajuste ou suspensão;
inclusive rejeitando, no todo ou em parte, se estiver fora das especificações deste Termo de Referencia, Edital,
Ata, contrato e seus anexos.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93.

8.1.1. O prazo do contrato poderá ser prorrogado ou modificado, desde que haja justificativa e seja autorizada
pelo Diretor Presidente do DAE/VG, nos termos do artigo 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, mediante Termo
Aditivo.

CLÁUSULA NONA: DOS PAGAMENTOS

9.1. A medição dos serviços será analisada pela comissão de fiscalização que após aprovada será liberada para
emissão da nota fiscal para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:

9.1.1. Ofício solicitando o pagamento;

9.1.2. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os

tributos

relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social;
9.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS – CRF,

emitido pela Caixa Econômica Federal;

9.1.4. Certidão Negativa de Débito junto a Fazendas Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora.
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9.1.5. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho (www.tst.jus.br);

9.1.6. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio Tributário.

9.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND),
específica para participar de licitações, onde a mesma poderá se retirada no Site: www.sefaz.mt.gov.br, ou
expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário da
licitante.

Parágrafo Único: Inclusive as certidões negativas constantes nos artigos 74 (se for o caso) e 75 do Decreto
Municipal nº 09/2010 do Município de Várzea Grande.

9.2. O pagamento será efetuado pelo Departamento de Água e Esgoto no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos
comprobatórios, conforme indicado no item 9.1, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da
licitante vencedora.

9.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos serviços prestados a
este Departamento de Água e Esgoto, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o
pagamento;

9.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notas fiscais/faturas.

9.3.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação
definitiva do objeto entregue ou serviços executados.

9.4. O Departamento de Água e Esgoto não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
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9.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do
Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REAJUSTES DE PREÇOS

10.1. DO REAJUSTE

10.1.1. Os preços dos serviços e das peças objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 01
(um) ano;
10.1.2. Depois de decorrido um ano da assinatura do contrato, o licitante terá direito ao reajuste de preços
pelo índice do INPC/FGV;
10.1.2.1. Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será adotado
o que for definido pelo Governo Federal;
10.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice do INPC/FGV;

10.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a
variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto de
revisão contratual.

10.2. DO REEQUILÍBRIO

10.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a

manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e
observados os itens subsequentes deste termo de referência;
10.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e somente será concedido após
apresentação da comprovação;
10.2.3.

O

reequilíbrio

deverá

ser

justificado

e

comprovado

documentalmente

e

efeitos após a aprovação por parte da Administração.
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só

terá

10.3. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.3.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do Contrato que se
fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos
termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98;

10.4. Os preços que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à
época do registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:

a) A Contratada não cumprir as obrigações constantes neste Contrato;
b) A Contratada der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos de I a XII, XVII e
XVIII, da Lei 8.666/93;
c) Qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
d) Preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada será informada por correspondência, a qual
será juntada ao processo administrativo.

Parágrafo Segundo: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, considerando-se
rescindido o Contrato a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro: A solicitação da Contratada para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo DAE/VG,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
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Parágrafo Quarto: Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades da Contratada, relativas a
execução do objetos deste instrumento.

Parágrafo Quinto: Caso o Departamento de Água e Esgoto não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato
a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. DA RESCISÃO

12.1.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as conseqüências
previstas abaixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser:

a) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver
sofrido;
c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 80,
incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93.

12.2. INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.2.1. Correrão por conta exclusivas da Contratada:

12.2.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste
termo de referência;
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12.2.1.2. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de
acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos
materiais.

12.3. PENALIDADES

12.3.1. Ficarão sujeitos às penalidades previstas na Lei n. 12.846/2013 aqueles que cometerem atos lesivos à
administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de
procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar
contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração
pública.

12.3.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será
descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais penalidades legais, aquele que:

a) não assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a Ordem de Fornecimento quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

67

12.3.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.8.666/93, sem prejuízo do
disposto nos itens 19.1 e 19.2, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:

1) advertência;
2) multa;
3) suspensão do direito de licitar;
4) declaração de inidoneidade:

1) ADVERTÊNCIA

1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

1.1.2. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem
prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;

1.1.3. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua
gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;

1.1.4. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

1.1.5. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 05 (cinco) dias
úteis.

2. MULTA

2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente:
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2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços (objeto),
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

2.1.2. O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º
dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;

2.1.3. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das
outras sanções cabíveis;

2.1.4. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;

2.1.5. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo, dentro do prazo de validade
da proposta e não comparecendo ao DAE/VG o proponente convocado para a assinatura do contrato.

2.2. A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente
autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja
imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado
o limite legal.

2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou
Judicial.

2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de
caso fortuito ou motivo de força maior.

2.5. O empregado da Contratada que estiver executando seus serviços não uniformizados ou sem crachá multa de
0,1% na fatura mensal do valor do contrato por funcionário.

3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO.
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3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos
que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da data do recebimento da respectiva intimação.

3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE
poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

I. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a
CONTRATANTE;

b. Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados;
II. Por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA:

a. Não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados;

b. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua
fruição, qualidade e riscos de operacionalização;

c. Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;

d. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do
contrato.

4.

DECLARAÇÃO

DE

INIDONEIDADE

PARA

LICITAR

OU

CONTRATAR

COM

A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.1. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso
anterior.
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4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, para aplicação à
Adjudicada / Contratada nos casos a seguir indicados:

a. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;

4.3. A demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de
atos ilícitos praticados, tais como:

a. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos
ou má-fé;

b. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;

c. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha
tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da
Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere às obrigações da
contratante, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a
inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante.

Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos segundo as
disposições contidas constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e, no que couber, ao Decreto Municipal n.
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09/2010, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem
parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Fica assegurado ao Departamento de Água e Esgoto o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente;

14.2. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;

14.3. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 012/2020 - DAE/VG e de seus Anexos poderá ser obtida pelo
site: www.daevg.com.br

14.4. A prestação de serviços não caracterizará qualquer vínculo empregatício dos profissionais com o DAE/VG.
14.5. Qualquer prejuízo causado ao DAE/VG ou a terceiros, em decorrência do uso indevido das informações,
será de total responsabilidade da empresa contratada, sendo cabíveis as penalidades previstas em lei;

14.6. A contratada será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos seus empregados alocados
para a prestação de serviços para o DAE/VG, isentando a contratante de toda e qualquer reclamação relativa a
estes eventos, sejam eles causados por negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ou de seus
representantes ou prepostos.

14.7. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo ou apostilamento ao presente contrato.
b) A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições da contratação e qualificação exigidas e a cumprir
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fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas nas Leis nº. 10.520/2002 e nº.
8.666/93 e legislação complementar;
c) Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital do Pregão
Presencial nº 012/2020, o Termo de Referência nº 059/2020 e a proposta da Contratada;
d) É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.

14.8. Qualquer prejuízo causado ao DAE/VG ou a terceiros, em decorrência do uso indevido das informações,
será de total responsabilidade da empresa contratada, sendo cabíveis as penalidades previstas em lei;

14.9. O DAE/VG, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na
documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da
licitação, não impliquem em inobservância ao edital e nem acarretem prejuízos para o objeto da licitação, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

14.10. As questões decorrentes da execução do edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Várzea Grande – MT, com exclusão de qualquer outro.

14.11. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantindo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e
no contrato e das demais cominações legais.

14.12. Caberá exclusivamente à contratada, a responsabilidade legal por todo o pessoal envolvido, bem como
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ou quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que porventura
venham a existir para com seus empregados, em consonância com a legislação trabalhista ou acordo coletivo de
trabalho da categoria profissional em vigor, visando cumprir o objeto contratado;
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14.13. A contratada será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos seus empregados alocados
para a prestação de serviços para o DAE/VG, isentando a contratante de toda e qualquer reclamação relativa a
estes eventos, sejam eles causados por negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ou de seus
representantes ou prepostos.

14.14. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos
à presente licitação.

14.15. A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação.

14.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.17. Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

16.1. Para eficácia do presente instrumento, o Departamento de Água e Esgoto providenciará a publicação do seu
extrato no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, e no Diário Eletrônico do Tribunal de
Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, conforme Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

17.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (três) vias de igual teor e forma para um só
efeito legal.

Várzea Grande - MT, 20 de novembro de 2020.

DIRETOR PRESIDENTE – DAEVG

EMPRESA CONTRATADA
(Representante Legal)
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ANEXO X
DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE

AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2020/DAE-VG.

Pelo presente, a empresa _______(nome da empresa)________, inscrita no CNPJ sob o nº _______(CNPJ da
empresa)________, sediada à _______(endereço da empresa)________,neste ato representada por seu(s)
representante(s) _______(nome do representante)________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está
cadastrada e não possui débitos de qualquer natureza junto: à Fazenda do Município de Várzea Grande;
Procuradoria Municipal de Várzea Grande; ou qualquer outro órgão da administração indireta do Município de
Várzea Grande.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada no original.

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO XI
TABELA DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ITEM 11 DO LOTE ÚNICO.
1.

ITEM
1

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12

13
14

15

Requisitos gerais e obrigatórios:

REQUISITO
O sistema ofertado deve ser desenvolvido para rodar sobre servidores de páginas de
internet e ser acessado através de navegadores de internet, sem a utilização de qualquer tipo
de emulador ou plug-in.
A solução ofertada deve ser compatível com os navegadores Mozilla Firefox, Chrome e
Ópera, em suas versões atuais.
O sistema deve ser acessível a partir de estações de operação, instaladas com sistema
operacional Linux, Windows, IOS ou Android.
Deverá disponibilizar ajuda on-line em todos os módulos do sistema.
Permitir auditoria automática das operações efetuadas no sistema, através de logs de
acesso, de modo que seja possível identificar claramente as atividades de consulta,
inclusão, alteração e exclusão de qualquer informação, inclusive aquelas relativas a
administração da solução, de qualquer usuário, indistintamente, inclusive administradores.
O log registrado deve permitir a identificação completa do dado que foi
acessado/atualizado.
O sistema deverá possibilitar a personalização dos relatórios existentes no sistema por
funcionários responsáveis da contratante.
Possibilitar a criação de scripts personalizados a partir de uma ferramenta de scripts.
Possibilitar a visualização de informações detalhadas dos scripts, como: descrição do
script, sistema, natureza, tags, autor de criação, data e hora de criação, último usuário que
modificou, data e hora da modificação, versão do script, se o script é fl.
O sistema deverá possuir padronização do uso de botões de forma a facilitar o seu
aprendizado e operação.
O sistema deve ser fornecido em arquitetura no modelo SaaS (Software as a Service).
O sistema deve ser integrado e com troca dinâmica de informações entre os módulos.
A interface dos módulos deverá ser concebida no formato MDI (Interface de documentos
múltiplos), possibilitando a exibição de mais de um formulário ao mesmo tempo, dentro da
tela principal do módulo, facilitando a cópia de dados entre as mesmas, minimização e
maximização dos formulários internamente à tela principal.
A solução deve identificar inclusão, alteração ou remoção de serviços no portal, de modo a
evitar replicação das informações entre as duas soluções.
O sistema deve permitir a integração com outros bancos de dados, gerando relatórios via
web services com uso de API’s que combinam dados de bancos de dados de terceiros com
dados do próprio banco de dados da solução.
Funcionar baseado em conceito de BIG DATA, acumulando dados de diversas fontes em
um único repositório, e permitindo que esses dados sejam analisados gerando informações
direcionadas a tomada de decisões ou qualquer outra necessidade especifica ou pontual.
Permitindo futuras soluções para a entidade consumindo estes dados.

CONFORMIDADE
SIM
NÃO

2. Requisitos funcionais e obrigatórios
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2.1. Gestão de Pessoal.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21

22

REQUISITO
Conter rotina de configuração de parâmetros da Previdência Social (RGPS) assim como
códigos e os percentuais que são utilizados na geração de valores.
Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados
grupos funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.
Flexibilizar as configurações da folha de acordo com a necessidade e método utilizado pela
prefeitura Municipal de (Cidade).
Possuir cadastro único com dados de pessoas com foto, integrado com os outros sistemas.
Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pessoa física no site da Receita Federal,
por meio do cadastro de pessoas.
Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de
pessoas.
Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastro de pessoas informando o tipo de
dependência, data inicial e final.
Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando
informar um vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo
secundário.
Controlar a lotação e localização física dos servidores.
Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do
funcionário, através da informação do ato.
Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato
de servidores com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou
está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período
de permanência. Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdenciário ou
assistencial ao qual o funcionário está vinculado.
Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua
escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data
e o valor de cada serviço prestado, permitindo informar seus dependentes para desconto no
IRRF.
Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e
cancelamentos por funcionário conforme configuração.
Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para
o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
Permitir visualizar as faltas e os descontos de faltas que o funcionário teve dentro do
período aquisitivo de férias e propiciar o lançamento destas faltas.
Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo,
período de gozo e cancelamentos, suspensões dos períodos ou manutenção manual dos
períodos aquisitivos.
Permitir o cadastro de processos judiciais, processos de pensão alimentícia e reclamatórias
trabalhistas dos funcionários.

CONFORMIDADE
SIM
NÃO
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23

24

25
26

27
28
29

30

31

32
33

34

35
36

37

38

Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexibilização no controle de funcionários, já
que dentro do organograma da entidade não se permitem controles adicionais por espécie de
contratação ou características comuns de determinado grupo.
Registrar os tipos de administração, armazenando histórico das alterações realizadas
atendendo a exigência legal do eSocial. Entende-se por tipo de administração as várias
formas de gerenciamento das entidades.
Permitir diferentes configurações de férias por cargo.
Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a ordem de progressão das classes e
referências, informar uma classe ou referência com tamanho menor que a máscara definida
no plano salarial.
Possuir processo de progressão salarial automatizado, alterando os níveis salariais e salários
dos funcionários de forma automática.
Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial
do servidor, com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
Permitir registrar todas as informações referentes aos atos legais associados às
movimentações cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são gerados os registros a
serem enviados para o TCE. Os registros desse cadastro podem ser gerados
automaticamente pelo sistema, caso seja informado o código do ato durante o
cadastramento de uma movimentação (admissão, alteração de cargo, alteração salarial,
demissão/exoneração, etc). Esse cadastro, também, pode ser feito manualmente, bastando
para isso, cadastrar a movimentação de pessoal no próprio cadastro.
Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pessoal. Estas movimentações servem
para alimentar o registro funcional, e também, para gerar informações necessárias ao TCE.
De maneira geral, cada alteração cadastral - alterações salariais, de cargo, de lotação,
admissão, exoneração ou demissão, aposentadoria, falecimento, transferências, etc - sofrida
pelo funcionário, pode ser considerada um tipo de movimentação de pessoal.
Permitir a configuração das tabelas de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas,
definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade
(INSS, IRRF, salário família, piso salarial, entre outras).
Permitir copiar os dados de uma outra tabela para que sejam realizadas as devidas
alterações, conforme legislação.
Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as
restrições para o cálculo.
Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipos: proventos, descontos e eventos
informativos que servem somente para realizar o cálculo interno não havendo crédito ou
débito do salário pago ao funcionário.
Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com as
legislações vigentes da entidade.
Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias,
assim como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do
FGTS.
Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos
que incidam no cálculo da entidade, ou alterar o processo de provisionamento para tratar os
eventos principais como médias e/ou vantagens.
Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono
pecuniário e aviso prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
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39

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55

56
57
58
59
60
61

Permitir estipular as regras para "cancelamento" dos períodos aquisitivos de férias conforme
as normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada. Motivos que o funcionário perde o
direito às férias.
Permitir estipular as regras para "suspensão" do período aquisitivo de férias conforme
normas previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja
postergado a data final.
Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses
necessários para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de
período aquisitivo, quantidade de dias que podem ser abonados, configuração de descontos
de faltas, ou seja, informar para cada configuração de férias as faixas para descontos de
faltas em relação aos dias de direito do período aquisitivo.
Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respectivo valor conforme o cargo.
Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagamento.
Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo
determinado, na competência em que expira o contrato
Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais, férias coletivas e férias
programadas.
Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.
Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.
Permitir calcular individualmente para o funcionário as verbas rescisórias e também excluir
rescisões.
Permitir calcular para vários funcionários, as verbas rescisórias.
Permitir calcular uma rescisão complementar para funcionários que tiverem a rescisão
calculada.
Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a
mesma matrícula, podendo ser inseridas informações de pagamento em juízo e número do
processo em atenção aos requisitos do eSocial.
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário integral,
férias e rescisórias, para a competência atual ou para competência futura. Não permitir a
emissão de guias e geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.
Controlar os afastamentos do funcionário.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do
funcionário, através da informação do ato.
Registrar todo o histórico salarial do servidor, registrando a automaticamente a
movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da
informação do ato.
Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.
Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários,
informações e níveis salariais.
Permite também a progressão salarial dos planos salariais ajustados para todos os
funcionários que encontram no plano especificado.
Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando informar novos campos para o
cadastro de níveis salariais conforme a sua necessidade.
Bloquear qualquer tentativa de alteração no histórico de funcionário quando o
processamento da folha estiver com data informada.
Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique agrupado em lotes diferentes e
possibilita fechar o processamento dos lotes em grupo.
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76
77
78
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80
81
82
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Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados
na folha, mostrando o valor total e a quantidade total de funcionários. Além disso, permitir
selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
Permitir a emissão de guia de recolhimento do IRRF (Imposto de Renda dos Funcionários).
Ao emiti-la, poderá escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das
informações.
Permitir a emissão de guia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti-la,
poderá escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.
Permitir a emissão da guia para fins de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição
Social para funcionários que não possuem rescisão por motivo de morte, pois as
informações referentes à rescisão são geradas automaticamente pelo processo da Sefip.
Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar
as informações que constarão no relatório e ordená-las.
Emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências, inclusive com
anos diferentes.
Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas
competências, inclusive com anos diferentes.
Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais competências, inclusive com anos
diferentes.
Permitir a configuração dos eventos que comporão os valores de alguns campos do arquivo
da Rais.
Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber
em férias, 13º salário ou rescisão de contrato.
Permitir a visualização de empréstimos consignados. Consultar os cálculos efetuados no
sistema de acordo com a competência informada e o processamento dela para cada
funcionário
Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro através da
mudança de organogramas.
Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade será possível cadastrar funcionários
idênticos aos funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.
Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual ou em lote.
Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos
empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais.
Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada
e o processamento para cada funcionário.
Permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros
informados.
Permitir cadastrar as informações: de pessoal de contato com o e-Social, dados da entidade,
para serem enviado para e-Social.
Permitir informar qual a empresa que fornece o software para a entidade. Podendo ser de
diferentes Software house, sendo essas informações enviadas para o e-Social.
Permitir o cadastro dos dados estrangeiros da pessoa.
Permitir selecionar tipos de validação dos dados das pessoas, que são obrigatórios para
atendimento a exigência legal do e-Social.
Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data inicial e
data final quando for o caso. Estas informações servem de base para isenção do I.R.R.F por
moléstia grave.
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Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme
Portaria nº 41, de 28 de março de 2007.
Registrar os atos e todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações
salariais, alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos conforme a
solicitações do TCE.
Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos). Serve para atender
ao convênio firmado entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e
municipais do Identificar as pessoas falecidas para cessar o pagamento de aposentados e
pensionistas.
Permitir cadastrar informações de alguns tipos de afastamentos para atender a exigências do
e-Social.
Permitir as Entidades uma forma de identificar possíveis divergências entre os cadastros
internos das empresas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou
admissões de trabalhadores no e-Social, através da extração dos dados conforme layout
disponibilizado pelo e-Social.
Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.
Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE,
RDT, RRD).
Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos na
competência ou dia informado (CAGED).
Emitir informações que comprovem o rendimento e retenção de imposto de renda retido na
fonte.
Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para a Dirf, conforme exigências da Receita
Federal.
Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para Rais, Além disso, pode-se selecionar
outras entidades para gerar dados para o arquivo e informar o mês base para a remuneração
dos funcionários.
Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são
exigidas para a validação do eSocial, selecionando competência, modelos, agrupando
informações.
Propiciar a classificação "SISPREV WEB".
Permitir gerar informações de dados cadastrados no sistema para atendimento das
exigências legais do TCE.
Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu holerite.
Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de
rendimentos para IRPF.
Permitir o controle de empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das
parcelas na folha mensal ou na rescisão.
Permitir a limitação do acesso de usuários às informações de funcionários de determinados
grupos funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.
Propiciar o lançamento de históricos do tempo de serviço anterior, permitindo averbar esses
períodos anteriores como: Tempo para a aquisição de licença-prêmio; Tempo para a
aquisição de adicional;
Tempo válido para a contagem de tempo de serviço.
Permitir o registro de salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta
entidade, informando a competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.
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Permitir o cadastro das emissões de certidão de tempo de serviço.
Registrar atos de elogio, advertência e punição.
Propiciar a geração automática de afastamento
Propiciar que seja informado o responsável pelo ato.
Propiciar o cadastro de processos administrativos para identificar motivos que levem a
exoneração ou demissão de um funcionário concursado, podendo informar a banca
avaliadora e a conclusão do processo.
Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao
usuário se for cadastrado algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
Permitir o controle de níveis salariais do cargo.
Propiciar as informações dos processos de aposentadorias e pensões integrado com a folha
de pagamento.
Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de
aposentadorias e pensões.
Propiciar o cadastro de pensionistas integrado com a folha de pagamento.
Propiciar o controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial.
Permitir a inserção de representante legal do beneficiário menor ou incapaz.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de
pensão.
Permitir o cadastro de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas
de cargos públicos por meio de editais e critérios de aplicação de provas na área de
conhecimento.
Permitir a separação dos candidatos por região, área, avaliações, candidatos, perfil do cargo
concorrido a vaga.
Permitir o cadastro da forma como serão informados os resultados finais (aprovação e
classificação) das avaliações do concurso público.
Permitir o cadastro de comissões avaliadora dos concursos e seus membros que irão
participar sendo presidente, secretário ou membro.
Permitir o cadastro de atestados com informação do CID (Classificação Internacional de
Doenças).
Permitir o controle dos atestados através de laudos médicos.
Propiciar o controle por meio do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação
pelo mesmo CID (Classificação Internacional de Doenças) do atestado.
Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.
Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestado, possibilitando sua impressão agrupados
ao momento do Cadastro de Laudos Médicos.
Propiciar o agendamento e posterior registro de consultas e exames ocupacionais.
Permitir o cadastro de responsáveis pelos PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário
Oferecer a opção para agendamento de consultas e exames médicos.
Propiciar o cadastro de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização
ou não de equipamento de segurança, entrevista com o funcionário e testemunhas do
acidente.
Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médica "Anamnese", para fazer a entrevista
de saúde do candidato à vaga da função na entidade.
Permitir o cadastro de médicos que faram parte da junta médica podendo ser composta por
um ou vários médicos.
Permitir o cadastro ou vinculação pessoa jurídica como instituição médica
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Permitir o cadastro de acompanhamento das informações da avaliação da situação de saúde
do funcionário, podendo ser submetido a exames, devido ao seu trabalho ou qualquer outro
fator que o leve a ser examinado. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário)
Permitir o cadastro dos fatores de risco a que se expõe um funcionário, servindo para a
geração do PPP (Perfil ProfissiográficoPrevidenciário).
Permitir o registro das informações referentes às exposições a fatores de risco, que possam
causar danos à saúde ou integridade dos funcionários, servindo para a geração do PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário).
Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de
Proteção Individual). Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário).
Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua
atividade profissional.
Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equipamentos de Proteção Individual EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC.
Permitir o planejamento e execução de cursos de aperfeiçoamento com as seguintes
características:
- Definir cronograma, carga horária e data da emissão de certificado;
- Propiciar a informação do ministrante;
- Permitir identificar se o curso foi por iniciativa da empresa ou por solicitação dos próprios
servidores.
- Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e
outras avaliações para os funcionários segundo a classificação que a entidade julgar
necessário aplicar.
Propiciar o controle das informações referente estágio probatório, avaliando o servidor
perante o atingimento da média/somatório definido ou necessidade de geração de processos
administrativos.
Permitir o cadastro na forma de avaliação do servidor que se encontra de acordo com o
estatuto do órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vinculando automaticamente ao
servidor na sua admissão por concurso.
Permitir a definição de afastamentos para cada tipo de avaliação que poderão causar atrasos
no período de avaliação do funcionário
Permitir a definição para cada tipo de avaliação, afastamentos que não serão permitidos
durante o período de avaliação.
Permitir a definição para cada tipo de avaliação quantidade de dias de afastamento
necessários para gerar processo administrativo.
Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que
poderá causar atraso no período de avaliação do funcionário, assim como quantos dias
atrasará para a quantidade definida.
Permitir a definição de fatores ou quesitos para cada tipo de avaliação, como por exemplo
de experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina, proatividade, produtividade,
responsabilidade e definir as faixas dos conceitos considerados.
Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os membros que irão participar dentro do
período vigente informado.
Propiciar o cadastro das avaliações que o funcionário teve participação nos ciclos de
avaliação, bem como, o parecer do RH e feedback do funcionário
Permitir a configuração do uso de tempos anteriores averbados, para cada período de
adicional do funcionário.
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Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional
ao servidor, através da informação do ato.
Possuir controle de compensação horas
Propiciar a identificação o tipo da transferência entre cedência ou recebimento do servidor.
Permitir a configuração de quais afastamentos ou avaliações podem levar a geração dos
processos administrativos.
Permitir as configurações de diferentes formas de contagem de períodos de licença-prêmio
por cargo.
Permitir a configuração do período para a aquisição da licença-prêmio em anos ou em dias.
Permitir a configuração do período de gozo da licença ao ser lançado como um afastamento
e qual o tipo do afastamento.
Propiciar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados faz
com que o período de aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou
postergado.
Propiciar a configuração de quais motivos e quantidades de faltas fazem com que o período
de aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
Permitir as configurações de diferentes formas de contagem de períodos para a aquisição de
adicionais.
Permitir a utilização dos tempos de experiências anteriores para mais de uma matrícula
atual do servidor.
Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados de contratos anteriores para mais de
uma matrícula atual do servidor.
Propiciar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados faz
com que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas faz com
que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de aposentadoria: “Tempo de Serviço”,
“Idade”, “Invalidez”, “Compulsória”, “Especial”.
Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria
para cada tipo de aposentadoria.
Permitir o registro do valor do piso e do teto salarial para o pagamento de aposentadorias
indicados para um período.
Proporcionar o controle automático dos períodos de aquisição de adicionais conforme as
configurações.
Proporcionar o controle dos períodos de aquisição de licenças-prêmio conforme as
configurações da licença-prêmio.
Oportunizar o controle dos afastamentos do funcionário, integrado com a folha de
pagamento do mesmo.
Propiciar o registro automático da movimentação de pessoal referente aos afastamentos do
funcionário, por meio da informação do ato.
Propiciar o encerramento do concurso para não ocorrer alterações das informações e
candidatos que participaram a fim de serem admitidos como funcionários.
Permitir o controle do nível de escolaridade do servidor.
Viabilizar a efetuação do encerramento dos cursos oferecidos pela entidade aos
funcionários.
Permitir os registros dos tempos referentes a contratos rescindidos anteriormente,
experiências anteriores e averbações que devem ser contados para adicionais, licençasprêmio ou tempo de serviço.
Permitir o registro dos históricos salariais do servidor.
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Propiciar o registro automático da movimentação de pessoal referente as alterações salariais
do servidor por meio da informação do ato.
Propiciar o registro do histórico de alterações de cargo do servidor.
Permitir a geração das despesas referentes aos planos de saúde no período informado
cadastrando nas despesas do funcionário.
Propiciar a importação dos planos de saúde com todas as informações de contrato,
abrangência, valor atual do plano da operadora para o cadastro de despesa de plano de saúde
do funcionário.
Propiciar a geração das avaliações para os funcionários que estiverem com a configuração
estabelecida.
Propiciar a geração das avaliações de estágio probatório, avaliação 360º, avaliação de
desempenho, avaliações extraordinárias e outras avaliações para os funcionários conforme a
necessidade da entidade.
Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de
agendamento da execução da rotina.
Propiciar a emissão dos relatórios referentes aos dados cadastrais de planos de saúde.
Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pessoa, dependentes, experiências anteriores,
averbações e bolsas de estudo.
Propiciar a emissão de relatórios referente a pessoa, compreendendo as informações de
dependentes, experiências anteriores, averbações para aposentadoria, licença-prêmio,
adicionais de tempo de serviço e bolsa de estudo.
Propiciar a emissão da ficha de avaliação médica "Anamnese", preenchendo a entrevista de
saúde do candidato a vaga da função na entidade.
Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCE.
Propiciar o cadastro de comunicação de acidente de trabalho para posterior emissão
da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT para o INSS.
Propiciar a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, baseado no histórico do
servidor, conforme o layout da Previdência Social.

2.2. Protocolo.

ITEM

REQUISITO

1
2
3
4

Permitir a consulta de processos administrativos.
Permitir ao cidadão a consulta de requisitos para protocolos.
Definir grupos de solicitações de forma a categorizá-las.
Permitir a definição da estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas.
Devendo ser composta, no mínimo, por: Secretarias; Departamentos; Seções.
Propiciar a definição de quais departamentos permitirão a entrada de processos.
Permitir a definição de quais usuários poderão ter acesso a processos em um determinado
departamento.
Manter registro das solicitações protocoladas.
Controlar os documentos necessários no momento da protocolização de uma solicitação.
Propiciar a definição de um roteiro a ser seguido pela solicitação e com a previsão de
permanência em cada departamento.
Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos.
Propiciar ao usuário configurar a numeração dos processos (solicitações protocoladas) por:
solicitação, grupo de solicitações e entidade.
Propiciar ao usuário configurar o reinício da numeração de processos anualmente.

5
6
7
8
9
10
11
12

CONFORMIDADE
SIM
NÃO
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21

22
23
24

25
26
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28
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32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

Permitir a anexação de documentos digitalizados a um processo.
Emitir comprovante de protocolo.
Permitir a tramitação do processo fornecendo pareceres ao mesmo.
Permitir consultar o andamento do processo em toda a sua vida útil.
Controlar o acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo.
Permitir o encerramento de processos.
Permitir o arquivamento de processos.
Propiciar a emissão de relatórios cadastrais e gerenciais, tais como: Solicitações; Pessoas;
Por processos: encerrados, organograma, usuários, movimentações tempo de permanência,
abertura, além de informações sobre estornos de arquivamentos e encerramentos.
Permitir a emissão de relatórios gerenciais, tais como: Acompanhamento de processos;
Relação de processos por órgão, unidade, departamento, solicitação e Requerente;
Gráficos.
Permitir ao cidadão solicitar a protocolização de processos pela internet.
Permitir o cadastro retroativo de processos.
Permitir que o usuário crie informações adicionais para as solicitações de aberturas de
processos, configurando a obrigatoriedade ou não do preenchimento destas informações
pelo requerente ou usuário que realiza a abertura do processo.
Permitir o acesso ao software, configuração de rede LDAP ou com login integrado a
demais softwares de e-mail.
Permitir o acesso ao software, configuração de rede LDAP ou com login integrado a
demais softwares de e-mail.
Permitir ao efetuar um determinado trâmite com um processo, indicar na mesma tela a
próxima ação a ser feita com este processo.
Propiciar ao usuário configurar os menus de sua preferência no local do software também
de sua preferência.
Permitir enviar e-mail ao requerente a cada tramitação efetuada no processo.
Permitir enviar e-mail ao usuário do software e aos responsáveis após efetuar um
andamento ao organograma ao qual estes estão alocados.
Propiciar a retirada e devolução de documentos anexados a processos mantendo o
histórico das retiradas e devolução, possibilitando a emissão de guias que comprovem a
retira e devolução dos documentos.
Permitir efetuar encerramentos de diversos processos simultaneamente.
Propiciar ao usuário configurar, criar e manipular campos criando assim a possibilidade de
inserir novos itens em um determinado cadastro assim como novas páginas de forma
personalizada.
Permitir ajuntamento de processos por anexação ou apensamento.
Permitir inserir movimentações aos processos como Paradas ou cancelamentos e seus
respectivos estornos.
Permitir a exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no
organograma destino.
Permitir a emissão de gráficos de abertura de processos por Organogramas e Solicitações.
Permitir deferimento de solicitações de aberturas externas de processos protocolados pelo
requerente.
Permitir a transferência de processos já arquivados entre organogramas.
Permitir a emissão de solicitação de comparecimento do requerente.
Permitir controlar os volumes dos processos, de forma que seja possível dar andamento
aos volumes para organogramas diferentes do processo principal, bem como emitir o
termo de abertura de volumes e termo de encerrado de volumes.
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Permitir definir as regras para juntada por apensamento, possibilitando juntar processos de
organogramas, solicitações ou requerentes diferentes do processo principal.
Permitir alterar o número do processo no momento em que o mesmo está sendo
cadastrado.
Permitir alterar o requerente e/ou solicitação do processo, caso não tenha recebido nenhum
andamento e/ou parecer.
Permitir definir as regras para ajuntamentos por anexação, possibilitando ajuntar processos
solicitações ou requerentes diferentes do processo principal.
Permitir configurar para cada usuário se o mesmo pode realizar tramitações e
encerramento para processos dos organogramas que está vinculado, mesmo que o processo
não esteja atualmente com o ele.
Permitir configurar para cada usuário se o mesmo poderá visualizar nos resumos da página
inicial todos os processos do organograma que estejam em análise, não analisados.
Permitir configurar um organograma padrão para arquivamento dos processos. No
encerramento dos processos deve sugerir ao usuário realizar andamento para este
organograma, caso o processo seja encerrado em organograma diferente, ou sugerir o
arquivamento, caso seja encerrado no organograma padrão de arquivamento.

2.3. Contabilidade.

ITEM
REQUISITO
1
Permitir ao usuário realizar o cadastro de empenhos objetivando atender o fluxo operacional
proporcionado pela Lei nº 4.320/64. A partir do cadastro do empenho, no momento de salvar,
o usuário deve ter permissão de iniciar imediatamente a fase de "Em liquidação" ou ainda
iniciar diretamente a fase da "Liquidação", sem necessidade de abertura de outros menus e
telas.
2
Permitir ao usuário informar os valores dos componentes fiscais em cada período fiscal.
3
Permitir ao usuário registrar a quantidade de postos de trabalho terceirizados via contratos de
terceirização de serviços com disponibilização de mão de obra.
4
Permitir ao usuário registrar os valores arrecadados decorrentes de venda de bens públicos.
Informação referente aos três últimos exercícios conforma artigo 4º, parágrafo 2º alínea III da
LRF.
5
Permitir ao usuário cadastrar Naturezas das receitas com suas respectivas características
específicas e segundo o fato gerador, ou seja, acontecimento real que gera o ingresso da
receita no cofre público. O cadastro deve informar seu Número: respeitando a formatação
prévia na configuração de natureza de receita, seu Tipo (sintético ou analítico), sua Descrição
e Marcadores vinculados.
6
Permitir ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de receita, permitindo possível
realizar a edição, exclusão e o desdobramento das Naturezas de receitas através da listagem.
7
Permitir ao usuário cadastrar naturezas de despesas conforme necessidade da entidade. O
cadastro deve em informar sua Descrição e seus, permitindo em um exercício, colocar em uso
uma configuração, tornando naturezas da despesa válidas para utilização no exercício.
8
Permitir ao usuário interagir com os cadastros de naturezas de despesas, possibilitando
realizar a edição, exclusão e o desdobramento de Natureza da despesa através da listagem.
9
Permitir ao usuário cadastrar Despesas não prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) que
objetiva registrar despesas que não tiveram seus gastos previstos na elaboração da LOA e que
receberão recursos financeiros através de operações de alterações orçamentárias
(Suplementações).

CONFORMIDADE
SIM
NÃO
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Permitir ao usuário interagir com os cadastros de despesas não previstas na LOA (Lei
Orçamentária Anual), podendo realizar através da listagem, operações de edição e exclusão.
Permitir ao usuário cadastrar as Ações de governo conforme necessidade da entidade,
consistindo em informar seu Número, seu Tipo, sua Descrição e Finalidade.
Permitir ao usuário interagir com os cadastros de Ações por meio da listagem, sem
necessidade de relatório, podendo o usuário editar e excluir o registro de uma Ação. Além
disso, o usuário poderá visualizar as alterações da Ação, bem como desfazer essas alterações.
Permitir ao usuário interagir com os cadastros das alterações orçamentárias de receitas. No
ambiente da listagem, poderá realizar a edição e exclusão de uma alteração orçamentária
desde que esta, não esteja sancionada.
Permitir ao usuário o cadastro de alterações orçamentárias da receita que objetiva alterar o
valor previsto da Receita ou até mesmo criar Receitas que por algum motivo não foram
previstas na LOA. Esta alteração pode ocorrer por meio de algum ato autorizativo (Lei,
Decreto, etc.). O cadastro deve informar o tipo de alteração, sua finalidade, a respectiva
Receita, o Recurso da Receita, a Dedução, o Valor da dedução, seu Impacto da alteração (se
aumenta ou diminui), e o respectivo Valor.
Permitir a interação do cadastro de alterações orçamentárias da despesa através da listagem.
Através da listagem o usuário poderá interagir com as etapas da alteração orçamentárias que
podem ser: Proposta em elaboração, Proposta Concluída, No Legislativo e Sancionada.
Permitir ao usuário visualizar e pesquisar as alterações orçamentárias da despesa através de
listagem, de modo dinâmico, sem necessidade da emissão de relatórios.
Permitir ao usuário a visualização e pesquisa dos bloqueios/desbloqueios através de listagem
dinâmica com filtro, sem necessidade de relatório.
Permitir ao usuário desbloquear despesas já bloqueadas para a realização da execução
orçamentária.
Propiciar ao usuário interagir com o cadastro de bloqueios e desbloqueios através da listagem.
Através da listagem o usuário poderá interagir com os filtros dos bloqueios, selecionando os
registros por: "Todos", "Desbloqueados" ou a "Desbloquear". Poderá realizar operações
como: Desbloquear, editar ou excluir bloqueios. Poderá interagir com o histórico do bloqueio,
que além de visualizar toda movimentação do registro (bloqueios e desbloqueios), poderá,
pelo histórico, editar ou excluir um registro.
Propiciar ao usuário parmetrizar o cadastro de bloqueios de despesas. O usuário poderá
configurar o sistema para bloqueios automáticos, ou para autorizar previamente cada bloqueio
vindo do departamento de compras, devendo ser notificado por mensagem no sistema, a cada
novo pedido de bloqueio.
Propiciar ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de
interação do sistema de compras, possibilitando a efetivação do bloqueio e desbloqueio
orçamentário individualmente, podendo recusá-lo e apontar o motivo.
Propiciar ao próprio usuário personalizar o registro do desbloqueio com informações
complementares conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
Propiciar ao usuário cadastrar adiantamentos concedidos de suprimento de fundos e de
diárias. Essa funcionalidade deve registrar todos os adiantamentos concedidos através do
pagamento de empenhos que possuam identificadores de Adiantamento ou diária,
possibilitando ao usuário interagir com listagem dinâmica que permita filtros por favorecido,
ou como "Concedido", "Comprovado", "a prestar contas", "encerrados" ou "todos" em tela,
sem necessidade de geração de relatórios.
Propiciar ao usuário realizar a devolução de valores não utilizados no adiantamento,
atendendo a necessidade da devolução dos valores de adiantamento ou de diárias que não
foram utilizados. O usuário pode executar a devolução do saldo, o que desencadeia a anulação
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dos documentos de pagamento, liquidação, em liquidação (se existir) e empenho com o valor
devolvido.
Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar os adiantamentos concedidos de suprimentos de
fundos e de diárias através da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se dá pelo: Nome do
credor, CPF, CNPJ e pela Especificação do empenho. Na listagem as informações visíveis ao
usuário são: Credor, CPF ou CNPJ, Número do adiantamento, Número do empenho,
especificação do empenho, data do adiantamento, valor, data limite para utilização, data
limite para prestação de contas e status do adiantamento.
Possibilitar aos usuários interagir com os cadastros de Agências bancárias, realizando
operações de edição e exclusão de agências por meio da listagem dinâmica.
No estorno de empenhos gerados através de ordens de compra permitir estornar também os
itens da ordem.
Permitir estorno total ou parcial tanto do saldo da liquidação quanto do valor das retenções,
possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais.
Permitir ao usuário cadastrar a Anulação de liquidação, pagamento, prestação de contas de
adiantamento e subempenho.
Permitir ao usuário interagir com os cadastros de Atos, realizando operações de edição e
exclusão de atos, bem como ter a possibilidade de visualizar documentos em anexo aos atos e
fazer o download dos mesmos, por meio da listagem dinâmica.
Permitir ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de texto jurídico, realizando
operações de edição e exclusão de naturezas, por meio da listagem dinâmica.
Permitir ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de atos pela listagem. A pesquisa pelos
tipos de atos pode ser realizada pela descrição e pela classificação. Na listagem as
informações da descrição e classificação devem ser visíveis ao usuário e passíveis de
ordenação.
Permitir gerar liquidações de empenhos a partir da folha de pagamento, permitindo ao usuário
interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação da Folha,
possibilitando a efetivação do Empenho e Liquidação.
Permitir ao usuário interagir com o cadastro de empenhos através da listagem. Por meio da
listagem, o usuário poderá editar e excluir empenhos, além de poder realizar cópias de
empenho, adicionar subempenho, adicionar liquidação, adicionar pagamento, adicionar
anulação, emitir relatório e emitir nota. Poderá ainda realizar filtros por empenhos ou restos e
empenhos a comprovar.
Permitir ao usuário realizar o cadastro de liquidação, conforme dispõe o art. 63 da Lei nº
4.320/1964.
Propiciar ao usuário a opção de sugerir o texto da especificação do empenho no cadastro da
liquidação, sem a necessidade de digitação (preenchimento inteligente).
Permitir efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da
liquidação de empenho e arrecadação da receita.
Permitir ao usuário cadastrar regras contábeis específicas de planos de contas (PCASP) ou
definições de descartes para aplicação nos documentos escrituráveis cabíveis. O cadastro deve
informar sua Descrição, seu Status, o Documento escriturável e sua Condição.
Permitir ao usuário cadastrar uma Solicitação de Diária, com Identificador no empenho, com
isso, no momento de realizar um Empenho utilizando o identificador "Diária", esse empenho
ficará associado à solicitação da diária.
Permitir ao usuário utilizar marcadores nos cadastros, que serão utilizados nas listagens
dinâmicas para agilizar as análises e pesquisas, conforme sua necessidade.
Permitir ao usuário cadastrar os ordenadores da despesa, que são autoridades cujo seus atos
resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de
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recursos.
Permitir ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de organogramas, realizando
operações de edição e exclusão de organogramas por meio da listagem dinâmica.
Permitir ao usuário realizar a configuração do momento que irá realizar as retenções da
entidade, que pode ser: na liquidação, no pagamento ou individual por retenção.
Permitir ao usuário criar e configurar as classificações contábeis, permitindo a construção de
relatórios e demais artefatos a partir das configurações estabelecidas.
Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no sistema de compensação dos
empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo,
quando da prestação de contas.
Permitir ao usuário efetuar a prestação de contas de adiantamento de suprimentos de fundos e
de diárias. A prestação de contas do adiantamento deve ser realizada pela interação do usuário
com o ambiente de listagem, sendo que na efetiva prestação de contas deverão ser informados
o respectivo Número e Data da prestação, os comprovantes das despesas vinculadas e seus
respectivos valores. Permitindo efetuar a devolução de valores não utilizados, caso existam.
Permitir ao usuário cadastrar Programas de governo conforme necessidade da entidade. O
cadastro deve informar seu Número e descrição, seu Público alvo, seus Objetivos,
Justificativa, Diretrizes, Responsável, e Horizonte temporal, com listagem dinâmica.
Permitir ao usuário cadastrar a Administração de recursos, onde devem ser informadas as
contas bancárias administradoras dos recursos e quais retenções extras são administradas por
esses recursos. O cadastro deve informar o Recurso, a Conta bancária administradora e a
respectiva Retenção extra orçamentária administrada, com interação posterior via listagem
dinâmica.
Permitir ao usuário cadastrar os tipos de comprovantes que serão utilizados no cadastro de
comprovantes para identificar o tipo de documento fiscal (Nota fiscal, Sentença Judicial, Guia
de recolhimento, Outros, Recibo, Fatura, Bilhete de passagem, Cupom fiscal, Conhecimento),
podendo o usuário interagir com o cadastro de tipos de comprovantes, realizando operações
de edição e exclusão, através da listagem dinâmica.
Permitir ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de transações financeiras podendo
realizar, através da listagem, operações de edição e exclusão, bem como realizar a ativação de
determinadas transações financeiras.
Permitir ao usuário interagir com os cadastros de unidades de medidas, realizando operações
de edição e exclusão, através da listagem.
Permitir verificar estruturação da configuração de fases de encerramento de exercício.
Permitir ao usuário reabrir o período contábil após encerrado.
Permitir ao usuário realizar o encerramento do período contábil.
Permitir a anulação de empenhos estimativos para que os mesmos não sejam inscritos em
restos a pagar.
Permitir a transferência dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no encerramento do
exercício.
Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução orçamentária.
Permitir ao usuário cadastrar Eventos contábeis objetivando configurar roteiros pré-definidos
para a realização da escrituração contábil conforme particularidade de cada documento
escriturável. No Roteiro Contábil devem ser informadas as Contas contábeis integrantes do
Roteiro, seu Tipo (Débito ou Crédito), seu Par e Desdobramento caso possua.
Permitir ao usuário configurar o plano de contas conforme determina a legislação aplicável,
podendo interagir com o plano de contas através de planilha dinâmica.
Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento
do Plano de Contas.
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Possuir ambiente de escrituração que permita interação, podendo selecionar os documentos
por: "Todos", "Escrituráveis", "Descartado", "Atrasado", "Não escriturado", "Inconsistente"
ou "Escriturado".
Propiciar ao usuário estornar um lançamento contábil, que deve reverter a escrituração de
lançamentos contábeis já existentes. Seu cadastro deve informar o Lançamento contábil
desejado, sua data de estorno, seu histórico e valor.
Propiciar ao usuário descartar registros de interações nos serviços de empenhos,
bloqueios/desbloqueios, arrecadações e escrituração.
Permitir ao usuário recepcionar/armazenar os documentos enviados pelos departamentos
competentes para proceder com a escrituração contábil.
Propiciar ao usuário emitir o Balancete Dinâmico, permitindo controlar através de filtros a
consulta aos lançamentos e movimentações das contas contábeis. Possibilitando visualizar os
lançamentos das contas conforme o filtro, apresentando em forma de razão da conta, as
movimentações da conta analítica em questão. Os filtros possíveis para emissão do balancete
dinâmico devem ser por Período: Anual, Mensal e Diário; Grupo, Conta, Visão, Apenas saldo
atual, Conta corrente, Componente, Registro contábil, Totalizador por dia, Saldos iniciais,
abertura, diários, encerramento e documentos escriturados.
Permitir ao usuário gerar informações do sistema Contábil para o SIOPE
Propiciar ao usuário emitir notas e relatórios a partir dos próprios ambientes do sistema.
Permitir ao usuário realizar a interação entre os sistemas Contábil e Compras, permitindo
interagir com registros de empenhos, anulações de empenhos, em liquidação, anulações de em
liquidação, liquidação e anulações de liquidação.
Permitir ao usuário utilizar alterações contratuais do tipo "aditivo" ou "apostilamento" via
interação com o compras; na emissão de empenhos; arrecadações, bem como na escrituração
desses documentos.
Permitir ao usuário efetuar a interação de Empenhos do sistema Contábil com o Compras
dispensando-o de informar um processo administrativo.
Permitir ao usuário alterar a entidade logada no sistema rapidamente.
Propiciar ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao
informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao
informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.
Permitir cadastrar e realiza a interação do usuário com o cadastro de convenentes e
concedentes, por meio da listagem dinâmica.
Permitir ao usuário realizar pesquisar dos convênios recebidos cadastrados ao informar
respectivo convênio, seu objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situação
do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informações do registro,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
Permitir ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados de forma ágil,
gerados de forma automática com base nos pagamento de empenho de convênios, por meio de
informações básicas como a data da respectiva prestação e os comprovantes.
Permitir que pessoas ou empresas fornecedoras da entidade consulte os empenhos que estão
pendentes de pagamento pela entidade via dispositivo móvel.
Permitir registrar a destinação das receitas decorrentes da alienação de bens, referente aos três
últimos exercícios conforma artigo 4º, parágrafo 2º alínea III LRF.
Propiciar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de Contas.
Permitir a captura, armazenamento e gestão de notas fiscais contra o CNPJ da entidade
através de monitoramento automático no webservice da Secretaria da Fazenda Nacional –
SEFAZ;
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Permitir a pesquisa das Notas Fiscais eletrônicas, informando o nº da nota fiscal, nome, CPF
ou CNPJ da empresa responsável por sua emissão, data de emissão, valor ou situação;
Propiciar a visualização de detalhes de uma Nota Fiscal eletrônica quando da consulta da
consulta da Nota Fiscal eletrônica;
Propiciar a visualização de eventos realizados entre o emitente e o destinatário quando da
consulta da Nota Fiscal eletrônica;
Propiciar visualização das Notas Fiscais eletrônicas canceladas na SEFAZ Nacional, evitando
pagamentos desnecessários quando do cancelamento da nota, pelo emitente;
Permitir a geração automática de Manifestação de Recusa de operação por Desconhecimento
de Operação e Operação não Realizada;
Propiciar a configuração de certificado do tipo A1 e/ou A3 para comunicação com o Web
Service da SEFAZ Nacional.

2.4. Planejamento.

ITEM
1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

REQUISITO
Atender aos requisitos da Constituição, Lei 4.320, LRF, Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF) e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), e instruções do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso,
referente aos instrumentos de planejamento e matéria orçamentária;
Vincular a criação e as alterações do PPA, LDO e LOA ao respectivo projeto de lei e
posteriormente ao ato legal sancionado, mantendo histórico dessas alterações, permitindo
consultá-las;
Possuir relatórios dos programas do PPA, para anexar ao projeto de lei deste, e posteriores
alterações, na forma do Anexo I da Lei Municipal 7499/2017;
Possibilitar o registro das metas físicas de todas as ações de governo, por ano, com unidade
de medida, produto resultante da ação e localizador do gasto;
Possibilitar o registro dos objetivos e indicadores (meta, critério de avaliação, unidade de
medida, fórmula) por programa de governo; campo para alimentação dos valores realizados
e posterior geração de relatório;
Possibilitar o registro da realização das audiências públicas com campo para: todas as
solicitações feitas pela comunidade, bairro a ser atendido, com informações de contato do
solicitante, órgão responsável por sua análise e status da mesma;
Possibilitar o registro da projeção das receitas por ano, mês a mês, e inclusão de novas
receitas durante o exercício, por órgão e unidade orçamentária, com informação da
fonte/destinação de recursos e detalhamento da rubrica da receita além do nível do
ementário da STN, de no mínimo 6 dígitos, agrupados dois a dois. Exemplo:
1.1.1.8.01.1.0.xx.xx.xx ;
Possibilitar o detalhamento das fontes/destinações de recursos, a partir do 5º dígito (sem os
pontos) da codificação utilizada para controle das destinações de recurso do documento do
TCE, Destinação da Receita Pública, com no mínimo 4 dígitos. Exemplo: 0.1.00.xxxx ;
Possibilitar o registro das despesas previstas por ano, mês a mês, com todas as informações
da classificação da despesa do MCASP, até ao nível da modalidade de aplicação, e da
fonte/destinação de recursos;
Possibilitar a identificação das ações priorizadas para cada exercício da LDO e emissão de
relatório na forma do anexo de Metas e Prioridades das Despesas por Programa, da Lei
Municipal 7.999/2019;
Possibilitar o registro e acompanhamento dos projetos e despesas com conservação do

CONFORMIDADE
SIM
NÃO
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patrimônio público (Art. 45 da LRF);
12

Possibilitar a emissão dos anexos de riscos e metas fiscais da LDO (Art.4º, §§ 1º, 2º e 3º da
LRF) de acordo com o MDF, sendo eles:
1. Riscos fiscais e providências;
2. Metas anuais;
3. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
4. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
5. Evolução do patrimônio líquido;
6. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
7. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos
servidores;
8. Estimativa e compensação da renúncia de receita;
9. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

13
14

Não permitir que a LOA contenha programas e ações que não integram o PPA;
Emitir os seguintes relatórios que integram ou acompanham a LOA de acordo com o Art.2º
e 8º da Lei 4.320:
1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
2. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na
forma do Anexo nº 1;
3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação na forma do Anexo 2;
4. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração na forma do Anexo 2;
5. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
6. Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9 (No anexo 6, trazer a
informação da despesa, até ao nível da modalidade de aplicação. Ex. 3.3.90);
7. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de
realização de obras e de prestação de serviços;

15

Emitir relatórios da programação financeira e do cronograma de execução mensal de
desembolso, na forma dos anexos do Decreto Municipal 12.462/2018;
Emitir, sobre os valores orçados (receita prevista e despesa fixada), Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE,
Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde e
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Efetuar alterações orçamentárias durante o exercício:
1. Bloqueando o valor, na dotação a ser anulada, ao lançar a alteração no sistema, gerando
relatório que apresente as despesas na forma das Leis e Decretos de alteração orçamentária
da entidade, possibilitando copiar os dados para o documento legal, evitando digitação;
2. Desbloqueando automaticamente ao efetivar os lançamentos de suplementação e
anulação, quando da publicação do documento legal;
Possuir relatórios das alterações orçamentárias, permitindo selecionar, isoladamente ou em
conjunto, qualquer item da classificação da despesa (MCASP) e os dados relacionados a
alteração orçamentária;
Emitir relatório demonstrando o excesso de arrecadação mensal, o acumulado do exercício,
os valores já utilizados em suplementações de dotações e o saldo, por fonte/destinação de
recurso;
Possibilitar a realização de limitação de empenho e movimentação financeira de dotações e
posterior liberação (Art. 9º da LRF);

16

17

18

19

20
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Efetuar desbloqueio ou cancelamento da reserva orçamentária, automaticamente, ao efetuar
o empenho da compra/serviço (valor total ou parcial), realizada de forma direta ou por meio
de licitação;
Possibilitar o acompanhamento da execução do orçamento, com relatórios que possibilitem
visualizar o orçamento previsto, valores bloqueados e todas as fases da execução, isolada ou
conjuntamente, por período mensal ou anual, selecionando qualquer item que compõe a
classificação das despesas (MCASP) e a fonte/destinação de recurso;
Para a devida homologação no prazo de 150 dias, é preciso que todos os dados necessários
(de anos anteriores e atual), sejam importados/estejam disponíveis, para emissão de todos os
anexos legais e relatórios gerenciais solicitados nos itens anteriores, para efetiva conferência
e validação dos números apresentados nos mesmos;

2.5. Patrimônio.

ITEM
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

REQUISITO
Propiciar a indicação da configuração do organograma da entidade que será válida para o
exercício.
Propiciar o controle dos bens por meio de registro de placas.
Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferente método de depreciação, exaustão e
amortização, permitindo a classificação em linear, soma de dígitos ou unidades, podendo
ativar ou desativar.
Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da entidade.
Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação anual, valor
residual do bem e vida útil do grupo de bens, com controle e consulta através de listagem
dinâmica.
Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo informar a
abreviatura.
Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição e
classificação, e nos casos de transferência entre responsáveis, organogramas, grupos de bem
ou localização física.
Propiciar o armazenamento de documentos relacionados ao bem, ou a sua localização,
através de arquivos em formato pdf, doc, docx, txt, html, xls, xlsx, jpg.
Permitir o cadastro de localizações físicas.
Permitir o registro de seguros de bens, com controle de seguradora, vigência, valor e
apólice.
Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o registro da
próxima revisão.
Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com registro da data
prevista para retorno.
Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificando em dominicais, uso comum
do povo, uso especial, em andamento.
Permitir tombar o bem, demostrando o organograma, placa e responsável.
Permitir informar o estado de conservação dos bens.
Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de está ou não
em uso.
Propiciar a remoção do registro do bem até quando for colocado em uso.
Permitir informar a moeda vigente na aquisição do bem e conversão dos valores para moeda
vigente.

CONFORMIDADE
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Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome, CPF,
telefone, e-mail, se é funcionário da entidade, matrícula, cargo, natureza do cargo e o
endereço.
Permitir a emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou
coletivo dos bens.
Permitir o registro e processamento da depreciação, amortização e exaustão dos bens em
uso, atualizando de forma automática os valores depreciados no bem.
Propiciar o uso de formas de depreciações flexíveis, com base na necessidade.
Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando automaticamente a
situação do bem para baixado, bem como estornar a baixa após sua finalização, retornando
o bem para a situação antes de ser baixado.
Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de bens, e
localizações físicas.
Permitir transferências individual ou por lote, atualizando automaticamente os novos
registros no bem.
Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão, baixa,
perda, furto, roubo, sucata).
Permitir o lançamento automático no Aplicativo de Contabilidade Pública das
movimentações (incorporações, baixas, reavaliações, depreciações).
Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais.
Permitir o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência
técnica.

2.6. Tesouraria.
ITEM
1

2
3
4
5
6

7
8
9

REQUISITO
Permitir efetuar a arrecadação orçamentária:
a) Com baixa automática dos débitos correspondentes em sistema de tributação,
agindo de forma integrada;
b) Utilizando a leitura de código de barras;
c) Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com
percentuais, previamente configurados para as receitas;
d) Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento.
Propiciar integração com sistema tributário para consultar a situação do credor no
momento do pagamento.
Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando integração via
exportação/importação de arquivos).
Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos
cadastros e outras configurações no sistema.
Propiciar criar configurações dos documentos de receita, possibilitando definir que os
mesmos possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido.
Propiciar a configuração de permissões para que os pagamentos de empenhos possam ser
registrados por usuários que estiverem vinculados a determinados órgãos do orçamento da
despesa.
Propiciar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e
ordens bancárias.
Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa.
Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados.

CONFORMIDADE
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Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota
de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos
diferentes.
Permitir descontos extraorçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e
despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de
naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle.
Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos
a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de
naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle.
Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extraorçamentárias, automaticamente,
quando forem inseridos descontos extraorçamentários na liquidação ou pagamento do
empenho.
Permitir registrar a conciliação bancária, sendo possível inserir os dados das
movimentações do banco manualmente ou importando o arquivo gerado pelo banco em
layout FEBRABAN com as movimentações da conta, e assim, realizar as comparações
necessárias do saldo contábil dos lançamentos de pagamentos e de recebimentos do
período selecionado com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de
conciliação do saldo bancário.
Propiciar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro
dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de
caixa.
Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente.
Permitir criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento.
Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de
efetuá-lo.
Propiciar controlar a data de compensação dos cheques emitidos, possibilitando que na
conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados.
Possibilidade de envio de SMS e/ou e-mail para os credores referentes aos documentos
pagos por meio da tela de pagamentos, sem custo adicional a contratante.
Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a
informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso.
Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que
pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro.
Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra
orçamentárias e restos a pagar):
a) Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos;
b) Gerando recibos permitindo estornos;
c) Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis,
permitindo consultas;
d) Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de
contabilidade.
Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a
diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento
caso o pagamento seja realizado individualmente.
Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores
com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir
modelos das principais instituições bancárias.
Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública
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municipal.
Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos
saldos.
Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
Propiciar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro
do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de
caixa.
Permitir que sejam emitidas notas de:
a) Recebimento;
b) Liquidação;
c) Ordem de pagamento;
d) Restos a pagar;
e) Despesa extra; e
f) Respectivas anulações.

2.7. Compras.

ITEM
REQUISITO
1
Permitir a um profissional autorizado cadastrar a sessão de julgamento de um processo
administrativo de licitação, informando o tipo da sessão, data e hora, responsável, membros
da comissão presentes e outras pessoas presentes, bem como a situação da sessão
possibilitando indicar quando ocorrer o encerramento, suspensão judicial ou administrativa
e cancelamento.
2
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as solicitações de compra dos
itens em que os departamentos necessitam que sejam adquiridos. Essas podem ser
registradas pelas secretarias, pelos próprios departamentos da entidade ou pelo setor de
compras e licitações, informando a unidade e/ou centro de custo solicitante, a data da
solicitação, o tipo de necessidade, caso seja material de consumo, serviço ou bem
permanente, o local de entrega dos itens, o objeto da solicitação, justificativa e o nome do
solicitante
3
Permitir a um profissional autorizado pela entidade a visualizar as solicitações de compra
através de filtros, listando aquelas que se encontram em cada etapa de atendimento, ou
ainda agrupar os registros conforme as cotações realizadas, pelo organograma ou pela
entidade solicitante.
4
Permitir a um profissional autorizado realizar licitações de Pregão com julgamento pelo
maior lance, como para os casos concessão de espaço público ou para qualquer licitação
que seja permitida a utilização do Pregão e não gere despesa e sim receita para o órgão
público.
5
Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles pessoa física ou
jurídica, contendo o nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço. Para os casos
específicos de pessoa jurídica possibilitar inserir os dados do ato constitutivo da empresa.
6
Permitir ao usuário executar a classificação das propostas de forma automática, aplicando
as diversas regras indicadas como forma de julgamento no cadastramento do processo
licitatório, possibilitando ainda que o usuário modifique a classificação indicada pelo
sistema, se necessário.

CONFORMIDADE
SIM
NÃO
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Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias no
sistema.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cancelar as solicitações de compras
registradas, quando necessário.
Permitir que o usuário possa consultar e fazer download dos documentos anexados no
registro da sessão de julgamento.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar o histórico das tramitações
realizadas nos processo administrativos, visualizando a data e hora, usuário e tipo de
tramitação.
Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não seja mais
listada para vínculo em novas solicitações ou processos.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade configurar os órgãos, unidades
orçamentárias e centros de custo da entidade.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade cadastrar lotes e indicar os itens que
o compõe no processo administrativo, isso quando a forma de julgamento desse exigir,
informando o valor máximo ou mínimo e o tipo de cota do lote, se é livre, reservada ou
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.
Possibilitar a criação de modelos de documentos (templates) para serem utilizados no editor
de texto do sistema, sendo alguns deles as atas, pareceres e editais.
Permitir que o responsável pelo processo possa inserir os dados do processo administrativo
em um modelo de edital previamente selecionado, possibilitando utilizar um editor de
textos próprio do sistema.
Permitir a um profissional autorizado cadastrar órgãos públicos externos para serem
informados nas contratações por adesão à ata de registro de preços realizada por outras
entidades, informando a descrição do órgão, CNPJ, unidade e esfera de governo.
Possibilitar que o responsável pelo processo possa finalizá-lo e disponibilizá-lo para a
geração dos contratos em cada entidade participante do processo ou conforme configuração
selecionada. As contratações serão inseridas no sistema de gestão de contratos da entidade
correspondente.
Permitir a inserção dos dados cadastrais dos fornecedores como: dados bancários
Permitir a um profissional autorizado indicar a realização das licitações com julgamento
pelo menor adicional de acréscimo sobre uma tabela da preço.
Permitir a um profissional autorizado registrar os fornecedores participantes do processo de
licitação, informando se o participante é um consórcio de empresas ou se é um fornecedor
comum, indicar se a empresa possui um representante presente, a data e hora do seu
credenciamento e seu enquadramento ou não como micro ou pequena empresa.
Permitir que o pregoeiro possa informar um novo lance ou declinar o participante dos
lances do pregão, salvando automaticamente os lances já registrados, e possibilitar que ao
retornar aos lances, caso esses tenham sido interrompidos, possa ser continuado do
momento de onde parou.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os atos administrativos da
administração pública, possibilitando informar caso se trate de uma lei, decreto ou portaria,
indicar o número, sua natureza jurídica, ementa, data da criação, data da publicação, data a
vigorar, data da revogação, bem como os dados da publicação como o número do diário
oficial e o fornecedor responsável.
Possibilitar que o pregoeiro visualize, em forma de listagem, os classificados para lances do
pregão pela sua ordem de classificação.
Permitir ao usuário do sistema registrar os documentos apresentados pelo fornecedor e
correspondentes a sua habilitação para participar do processo de licitação, informando suas
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datas de emissão e validade, bem como sua situação, se está válida, inválida ou não
apresentou.
Permitir ao usuário utilizar Campos Adicionais do todo o sistema em uma única fonte
Permitir ao usuário visualizar a lista das ocorrências registradas para uma ata de registro de
preços, mostrando dados como os cancelamentos, suspensões, prorrogações ou alterações
de preços.
Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios, scripts e
validações (Fonte de Dados)
Permitir aos usuários do sistema trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.
Permitir que sejam registradas solicitações de compras
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar processos administrativos
para compra de materiais ou contratação de serviços ou obras, informando o protocolo de
abertura, a data, o tipo do objeto, descrição do objeto, condição de pagamento, forma de
julgamento, regime de execução, prazo de entrega, local de entrega, indicar se há previsão
de subcontratação e a forma que deverá ser efetuado o controle do saldo dos itens, por
quantidade ou valor.
Permitir a um profissional autorizado cadastrar as comissões de licitação, possibilitando
selecionar se a comissão é permanente ou especial, suas datas de expiração, exoneração e
designação, além do nome e função dos membros que farão parte da mesma.
Permitir cadastrar os tipos de publicação das etapas do processo licitatório, possibilitando
informar a descrição e a classificação a qual ela pertence, caso se trate da publicação de um
edital, retificação do edital, prorrogação, cancelamento, homologação, retificação da
homologação, justificativa ou ratificação.
Permitir ao usuário inserir uma nova ata de registro de preço com base nos itens cancelados
de uma outra ata. O saldo pendente dos itens que foram cancelados deverão ser controlados
automaticamente pelo sistema.
Possibilitar que o usuário registre as impugnações feitas ao processo informando o nome do
impugnante, data, motivo, além de possibilitar o registro do resultado final após análise por
parte dos responsáveis pelo processo.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade a visualizar os processos
administrativos através de filtros, listando aqueles que se encontram em determinada etapa
de seu andamento dentro da fase interna (preparatória) ou da fase externa (executória).
Permitir a um profissional cadastrar os tipos de pareceres possíveis de serem utilizados nas
etapas do processo licitatório, informando a descrição e a classificação do parecer, caso se
trate de parecer contábil, jurídico, técnico ou da autoridade competente.
Permitir ao usuário inserir os itens da ata de registro de preços com base nos itens do
processo de licitação que foram vencidos pelo fornecedor que foi informado na ata de
registro de preços.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade, indicar a configuração da estrutura
organizacional a ser utilizada no exercício, onde ainda podem ser criadas novas
configurações caso exista necessidade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade tramitar as solicitações de compra
dentro de um fluxo que exija autorização, cotação de preços e aprovação, ou então,
aprovando-as para atendimento diretamente após o seu cadastramento.
Permitir a um profissional cadastrar os responsáveis pelos atos administrativos da entidade,
informando além de seu nome, o CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário da
entidade, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.
Permitir cadastrar os tipos de objetos a serem aplicados aos processos licitatórios,
informando sua descrição e a classificação para o qual pertence, caso se trate de uma
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alienação de bens, cessão de direitos, compras e serviços, concessão, concurso e locação.
Ainda possibilitar informar se o objeto da contratação é de uso de bem público ou não, para
os casos de concessão e locação.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar relatórios personalizados para a
entidade.
Permitir a um profissional autorizado indicar a realização das licitações com julgamento
pela menor taxa administrativa.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade informar, após a indicação da forma
de contratação, se as propostas dos participantes do processo administrativo deverão ou não
ser desclassificadas se estiverem acima/abaixo do valor limite estabelecido para os itens ou
lotes.
Permitir cadastrar os tipos de documentos a serem solicitados aos participantes do processo,
informando a descrição, a indicação de que o documento é uma certidão e qual o tipo, caso
se trate de certidão do INSS, FGTS, débitos trabalhistas, municipal, estadual ou federal,
bem como a sua validade em dias.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os itens da solicitação de
compra, informando o material ou serviço que deseja, a quantidade e o preço unitário
estimado.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade inserir os itens do processo
administrativo contendo o material ou serviço a ser adquirido, quantidade, preço unitário
previsto, preço total e, se desejar, a indicação da solicitação de compra de origem.
Permitir ao pregoeiro efetuar a habilitação dos participantes ao final de cada item/lote, ou
então, somente após o encerramento de todos os itens/lotes. Ao registrar a inabilitação de
um licitante o sistema deve possibilitar a validação da documentação do próximo
classificado e assim sucessivamente.
Possibilitar que o pregoeiro possa desfazer o último lance e corrigir os lances já registrados,
e posteriormente encerrá-los e confirmá-los e, se necessário, desfazer o encerramento e
reabrir o item/lote.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade reabrir uma cotação de preços após
finalizada, a fim de ajustar valores ou dados da pesquisa de preço efetuada.
Possibilitar a classificação automática dos preços ofertados pelos participantes da cotação
de preços, marcando aquele que tiver o menor preço, mas possibilitando que o usuário
selecione outro fornecedor, caso seja necessário.
Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim de localizálos, pelo nome ou pelo CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista cadastro.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade efetuar a inclusão dos itens do
processo administrativo de forma automática, buscando-os nas solicitações de compras que
serão vinculadas ao processo, quando for o caso.
Possibilitar a visualização das cotações de preços realizadas pela entidade, com a indicação
do objeto, quantidade de itens, data de validade e situação.
Possibilitar que o pregoeiro tenha a opção para disparar cronômetro para controle do tempo
dos lances dos pregão.
Permitir a um profissional registrar as publicações referentes aos processos de compra,
possibilitando informar o tipo de publicação, data, meio de divulgação e veículo em que foi
publicado.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar o histórico das tramitações
realizadas na solicitação de compra, visualizando a data e hora, usuário e tipo de
tramitação.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais da entidade
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como endereço, telefone, e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação se a entidade
possui um regime próprio de previdência privada.
Possibilitar que o pregoeiro visualize o histórico dos lances já encerrados e dos em
andamento, mostrando a classificação final dos itens/lotes que já tiveram seus lances
encerrados.
Permitir aos profissionais acessar outros sistemas contratados pela entidade
simultaneamente.
Permitir a um profissional autorizado realizar licitações com julgamento pelo maior
desconto sobre uma tabela de preços.
Permitir a um profissional cadastrar os convidados para a licitação da modalidade Convite,
informando o fornecedor, data e hora do convite, do recebimento e ainda se o mesmo
mostrou interesse em participar da licitação, registrando sua auto-convocação.
Permitir a consulta aos fornecedores de acordo com a ramo de atividade vinculado ao
mesmo;
Permitir a um profissional autorizado a indicar os documentos e/ou certidões que serão
exigidos dos participantes do processo licitatório.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as cotações de preços
necessárias para estimar o preço dos itens que deseja adquirir ou contratar, realizando a
média desses preços automaticamente ao finalizar a cotação, informando o responsável pela
cotação, condição de pagamento, prazo de entrega ou execução, validade e o objeto.
Permitir ao usuário visualizar a lista das atas de registro de preços cadastradas no sistema,
mostrando algumas informações principais, tais como: o número, fornecedor, processo
administrativo, data da assinatura e vencimento, valor e situação atual.
Disponibilizar infraestrutura para execução da aplicação web e seu banco de dados.
Permitir ao usuário abrir os itens/lotes para a disputa entre os fornecedores classificados
para a etapa de lances do pregão, possibilitando alterar o valor mínimo aceitável entre os
lances.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de arquivos
para sistemas/órgãos externos.
Permitir a um profissional cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços
adquiridos pela entidade
Permitir a um profissional cadastrar os consórcios formados por empresas para participarem
de processos licitatórios, informando se o consórcio está constituído ou em formação, sua
descrição, o CNPJ caso já esteja constituída e informar as empresas que fazem parte do
consórcio, indicando o seu CNPJ e o percentual de participação e qual delas é a principal.
Possibilitar a exportação dos itens do processo para serem utilizados por sistema ou
aplicativo específico de digitação de proposta de preço, o qual irá gerar arquivo contendo os
preços ofertados pelo fornecedor e que serão posteriormente importados para dentro do
sistema.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os textos das contratações,
como o próprio contrato, possibilitando nomeá-lo, indicar sua referência, selecionar um
modelo de layout previamente definido e, disponibilizar as ferramentas de edição de texto
necessárias para criação do mesmo diretamente no sistema.
Permitir aos profissionais da entidade registrar os sócios da empresa fornecedora, nome, as
datas de inclusão e desligamento e o percentual de participação na sociedade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os locais, de recebimento de
materiais, da prestação do serviço ou da execução de uma obra, definindo uma descrição
para o mesmo.
Permitir a um profissional cadastrar as possíveis formas de julgamento dos processos
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licitatórios, informando a descrição, tipo de licitação, caso se trate de menor preço, melhor
técnica, técnica e preço, melhor lance ou oferta ou maior retorno econômico, o tipo de
julgamento quando for por item, por lote ou preço global e formas especiais de julgamento,
quando for maior desconto sobre tabela ou sobre item, menor taxa administrativa, menor
adicional sobre tabela, maior lance no pregão ou ainda os credenciamentos de chamada
pública com quantidade fixa, rateada ou livre.
Permitir ao usuário cadastrar pareceres referentes ao processo administrativo de compra,
possibilitando informar o tipo do parecer se é contábil, jurídico, da autoridade competente
ou parecer técnico. Além disso deve permitir informar um texto e/ou anexar arquivo
correspondente ao parecer emitido pelo responsável.
Permitir ao usuário emitir os Relatórios Gerenciais pertinentes às Compras e Licitações, por
exemplo:
- CRC-Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor
- Ofício de Solicitação de Documentos Vencidos
- Listagem dos Itens da Licitação
- Controle do Saldo dos Itens do Registro de Preços
- Protocolo de Recebimento de Propostas
- Mapa Comparativo de Preços da Cotação
- Mapa Comparativo de Preços das Propostas
- Demonstrativo de Economicidade no Pregão
- Processos homologados por período
Permitir a um profissional autorizado cadastrar processos referentes a chamada pública para
credenciamento de fornecedores interessados em atender o objeto do edital, permitindo que
mais de um fornecedor possa ser credenciado para um mesmo item.
Permitir cadastrar os fornecedores utilizados para realizar a publicidade dos atos
administrativos da entidade pública, informando além do seu nome, o tipo de veículo de
publicação, a informação caso ele seja contratado por licitação e se sim, possibilitar o
registro do número do processo licitatório de origem e ainda a data do início das
publicações.
Permitir ao usuário do sistema cadastrar as propostas de preços dos participantes da
licitação ou opcionalmente optar pela importação da proposta digitada pelo participante por
outro aplicativo.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de
validações específicas nas funcionalidades do sistema.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade retornar a situação do trâmite anterior
do processo administrativo, quando for necessário.
Possibilitar que o usuário registre as interposições de recursos realizadas pelos participantes
do processo administrativo, informando o protocolo de registro, a data, a referência para
qual etapa o participante interpôs o recurso, qual o participante e o motivo pelo qual o fez.
Permitindo ainda que seja registrada a sua tramitação, conforme as etapas de análise do
recurso, o qual poderá ser deferido ou indeferido.
Permitir a um profissional autorizado cadastrar os tipos de motivos da revogação ou
anulação do processo, informando a descrição, a referência se é revogação ou anulação, e as
possíveis classificações, caso se trate de razões de interesse público, licitação deserta,
licitação fracassada ou ilegalidade.
Permitir consulta on-line de débitos de contribuintes pessoa física/jurídica na emissão de
ordem de compra, ou contrato.
Permitir a um profissional cadastrar os tipos de interposição de recurso, informando a
descrição e a qual ato administrativo o recurso se refere, se é na habilitação, propostas,
habilitação e propostas, anulação ou revogação.
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Permitir a um profissional autorizado pela entidade tramitar os processos administrativos
entre as diversas etapas existentes na fase interna e externa do processo, possibilitando
encaminhá-lo, por exemplo: para pareceres, autorizações, aguardo de publicação, aguardo
de julgamento, atos de homologação e adjudicação. Possibilita, também, que o usuário pule
etapas desnecessárias e deixe o processo na situação atual sem ter que passar por todos os
trâmites.
Possibilitar que o sistema execute a distribuição automática da diferença entre o valor do
lote proposto e o valor final do lote vencido pelo participante. Isso porque os itens do lote
deverão ter seu valor unitário ajustado até que a soma do valor total dos itens seja o mesmo
do valor final do lote proposto pelo vencedor.
Permitir realizar a inclusão de diversas especificações do material ou serviço que estão
relacionadas. Isso para que não haja duplicidade de registros com informações semelhantes.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade duplicar uma solicitação de compra
criando uma nova com informações semelhantes, possibilitando informar a nova data de
solicitação, novo organograma solicitante, nome do solicitante e ainda duplicar também os
itens da solicitação e as despesas orçamentárias.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade selecionar a forma de contratação ou
procedimento a ser adotado para o processo, caso se trate de uma licitação, contratação
direta, adesão à ata de registro de preço ou chamada pública / credenciamento.
Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar os
logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.
Permitir ao usuário efetuar o cancelamento de uma ata de registro de preços, informando o
responsável e a justificativa para tal, possibilitando que o saldo pendente dos itens
cancelados possam ser informados em uma nova ata de registro de preços para um dos
fornecedores classificados na sequência.
Permitir ao usuário visualizar as atas de registro de preços conforme sua situação, caso
esteja vigente, vencida, suspensa ou cancelada. Possibilitando a utilização de filtros ou
pesquisa rápida para mostrar apenas o que for desejado pelo usuário.
Permitir a um profissional registrar os grupos e classes, utilizados para categorizar os
materiais e serviços.
Permitir cadastrar os possíveis regimes de execução das aquisições realizadas pela entidade,
informando além de sua descrição, a sua classificação, caso se trate de alienação de bens,
cessão de direitos, compras, concessão comum de uso e de direito real de uso, execução
direta, indireta, serviços ou tarefas.
Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o nome do
material, código do material, descrição da especificação do material, código da
especificação do material, grupo e classe em que pertence, natureza da despesa,
classificação, caso se trate de um gênero alimentício, medicamento, combustível ou
lubrificante, unidade de medida, a indicação se é estocável ou não, e ainda o tipo do item
caso se trate de material, bem permanente ou serviço.
Permitir a um profissional cadastrar os tipos sessão de julgamento possíveis de serem
utilizados nos julgamentos da licitação, como nos casos de julgamento da habilitação e
proposta, proposta técnica, habilitação, proposta de preço, sorteio, amostras ou divulgação.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos principais
cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo
de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não.
Permitir ao usuário criar validações das funcionalidades de forma personalizada, conforme
a necessidade do usuário.
Permitir cadastrar os prazos de entrega dos materiais e/ou execução dos serviços e obras,
informando a descrição, se a entrega é única ou parcelada e a quantidade de dias ou meses.
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Permitir ao profissional cadastrar os tipos de ato administrativo que podem ser realizados
pela entidade, informando sua descrição e classificação.
Permitir cadastrar as formas que serão efetuados os pagamentos das aquisições realizadas
pela entidade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade indicar os fornecedores que participarão
da cotação e, também, informar os preços que cada um dos participantes ofereceu para os
itens solicitados.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade informar as despesas orçamentárias
referentes ao processo administrativo manualmente, ou de forma automática com o vínculo
da solicitação de compra de origem.
Permitir cadastrar os cargos dos responsáveis envolvidos com os processos de compras da
entidade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade selecionar as solicitações de compra
que farão parte da cotação de preço que será criada para apuração do preço médio a ser
estimado, devendo agrupar as quantidades dos itens da solicitação que possuam o mesmo
material.
Permitir ao usuário informar os dados da origem do processo de adesão à ata de registro de
preços, podendo informar o órgão público de origem, os dados principais do processo,
número da ata e a data da ata e sua validade.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade gerenciar as permissões dos usuários
por grupo ou individualmente.
Permitir a um profissional cadastrar as modalidades de licitação, informando sua descrição,
a indicação de qual a modalidade legal e os valores limites para compras e serviços
especializados, bem como para obras e serviços de engenharia.
Permitir ao usuário criar e editar a ata da sessão de julgamento durante o andamento da
sessão e a partir de um modelo de ata selecionado pelo usuário.
Possibilitar que o usuário identifique visualmente os itens fracassados e desertos na tela dos
lances do pregão. Os itens desertos são os aqueles que não receberam proposta de nenhum
participante, já os itens fracassados tiveram propostas mas todos os participantes foram
desclassificados ou inabilitados.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade retornar a situação do trâmite anterior
de atendimento das solicitações de compras, quando for necessário.
Permitir ao profissional cadastrar as naturezas jurídicas dos atos administrativos realizados
pela entidade.
Permitir ao usuário informar os atos finais do processo referentes a homologação e
adjudicação, informando o tipo de ato, a data e responsável pelo ato.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar um processo de licitação
atendendo a demanda de várias entidades interessadas em participar do processo, e
visualizar essas entidades posteriormente que estão vinculadas no processo. São os
processos multientidade, onde o sistema administra a quantidade dos itens individualmente,
bem como controla o envio dos dados para empenhamento na contabilidade de cada
entidade.
Possibilitar a importação automática dos preços cotados pelos fornecedores participantes da
cotação de preços.
Permitir ao usuário inserir as atas de registro de preços, podendo ser a partir da
homologação do processo de licitação ou então com base nos itens de uma ata de registro
de preço cancelada e que possui saldo pendente.
Permitir ao profissional cadastrar as fontes de divulgação dos atos administrativos
registrados pela entidade pública, possibilitando informar a descrição e o meio de

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

105

comunicação correspondente.
121

122

123
124
125

126
127

128

129
130
131

Permitir ao usuário emitir os Relatórios Legais pertinentes às Compras e Licitações, por
exemplo:
- Nota de Solicitação de Compra
- Nota de Cotação de Preços
- Termo de Solicitação de abertura de processo licitatório
- Termo de Autorização de abertura de processo licitatório
- Parecer Contábil
- Recursos orçamentários (Dotações Utilizadas)
- Texto do Edital de Licitação
- Parecer Jurídico
- Convites para Licitação na modalidade Convite
- Justificativa da Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
- Aviso de Licitação
- Declaração de Publicação da Licitação
- Termo de Entrega de Edital de Licitação
- Termo de Homologação e Adjudicação (com as informações de unidade, quantidade,
preço unitário e marca dos itens)
- Termo de Anulação ou Revogação do Processo
- Ata da Sessão de Julgamento
- Ata do Registro de Preço
- Ata do Pregão Presencial
- Demonstrativo das compras para Publicação (Art.16, Lei 8.666/93)
Permitir a um profissional autorizado pela entidade, configurar a forma de numeração das
licitações dentro do exercício, caso seja numerada de forma sequencial por tipo de
modalidade
ou
com
sequencial
único
dentro
do
exercício.
Além de permitir numerar a licitação por exercício, deve também permitir configurar um
sequencial diferenciado para "Contratação Direta".
Permitir a um profissional autorizado pela entidade informar as despesas orçamentárias da
solicitação de compra, possibilitando o envio para o devido bloqueio na contabilidade.
Possibilitar ao usuário a emissão da Nota de Solicitação de Compra pelo gerenciador de
relatórios e, também, de forma rápida pelo próprio cadastro ou listagem.
Permitir ao usuário registrar a revogação ou anulação de uma licitação, assim como
registrar quando a licitação for deserta, fracassada, ou quando houver descarte do número
da licitação, possibilitando ainda informar o que motivou o ato.
Possibilitar ao usuário ajustar a posição dos itens do Processo Administrativo
Permitir a um profissional autorizado pela entidade gerar um processo administrativo ou
compra direta com base em uma ou mais solicitações de compras previamente aprovadas,
inserindo automaticamente os itens e despesas orçamentárias ao processo administrativo ou
contratação direta sem processo.
Permitir que sejam anexados no registro de homologação do processo administrativo,
arquivos nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com
tamanho máximo de até 10 MB.
Permitir que o usuário pesquise os processos administrativos por número do processo,
número da licitação, modalidade de licitação e objeto de licitação.
Permitir pesquisar as atas de registro de preço por fornecedor, processo licitatório e
material.
Possibilitar o envio de Bloqueio e Desbloqueio para o Contábil com base nos dados
informados no contrato, por exemplo: Alterações Contratuais realizadas, Substituição da
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Disponibilizar infraestrutura para execução da aplicação web e seu banco de dados.
Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias no
sistema.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade inserir os itens do aditivo contratual,
quando esse se tratar de uma alteração de quantidade ou valor, possibilitando informar a
quantidade correspondente a cada Entidade participante.
Permitir ao usuário criar validações das funcionalidades de forma personalizada, conforme
a necessidade do usuário.
Permitir ao usuário informar a nova data de vencimento do contrato ao registro do
apostilamento contratual, quando esse se tratar de um registro para prorrogação.
Permitir cadastrar os tipos de responsáveis pelos contratos, informando além de sua
descrição a sua classificação, caso se trate de fiscal, gestor, assinante, suplente ou
controlador.
Permitir cadastrar os tipos de garantias para os contratos que podem ser utilizadas para
garantir a execução do contrato, possuindo classificação de caução em dinheiro, título da
dívida pública, seguro garantia, fiança bancária ou não possuir nenhuma garantia.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de arquivos
para sistemas/órgãos externos.
Permitir a um profissional autorizado inserir a nova data de vencimento do contrato no
registro do aditivo contratual, quando esse se tratar de uma alteração de prazo.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de
validações específicas nas funcionalidades do sistema.
Permitir que a entidade cadastre os tipos de administração para as contratações, podendo
informar se ela é direta ou indireta e ainda a qual poder ela pertence, legislativo ou
executivo.
Permitir a um profissional autorizado vincular os responsáveis pelo contrato, informando
além do seu nome, o tipo e o período de responsabilidade.
Permitir a migração de dados via Service Layer
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as solicitações de fornecimento
de materiais ou serviços constantes no contrato, informando, a entidade solicitante, a data
da solicitação, a unidade ou centro de custo que está solicitando, o nome do solicitante, o
local e prazo em que a entrega deverá ocorrer, disponibilizando os dados do contrato para
consulta e conferência.
Permitir a um profissional da entidade cadastrar os tipos de apostilamentos contratuais
informando a qual classificação pertence, caso de trate de um reajuste de preço, alteração
da despesa orçamentária ou de prorrogação.
Permitir aos usuários do sistema trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.
Permitir ao usuário gerenciar os contratos a vencer e vencidos, ficando por conta do sistema
o aviso ou alerta sobre quais os contratos que estão por vencer ou quando já estão vencidos,
rescindidos ou cancelados.
Permitir a um profissional autorizado cadastrar todas as contratações da entidade,
precedidas ou não de procedimento licitatório, controlando quando há exigência de termo
contratual e quando não for exigido um termo formal do contrato, informando essas
numerações, caso possuam, bem como o objeto da contratação, fornecedor, data de
assinatura, período de vigência e valor original da contratação.
Permitir que sejam anexados no registro do apostilamento contratual, arquivos nos formatos
PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até
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Permitir a um profissional autorizado pela entidade cancelar uma contratação que foi
registrada no sistema, porém não houve andamento por falta de interesse do fornecedor
vencedor, informando além da data do cancelamento, o seu motivo.
Permitir a um profissional da entidade cadastrar os possíveis motivos de rescisão contratual,
informando a sua descrição e a legislação a qual está embasado.
Permitir cadastrar os tipos de sanções administrativas, podendo informar a classificação,
caso de trate de advertência, impedimento, multa, inidoneidade ou suspensão.
Permitir cadastrar os tipos de rescisão contratual, possibilitando informar a descrição e a
classificação a qual pertence, caso se trate de uma rescisão unilateral, amigável ou judicial.
Possuir controle automático do Saldo dos Itens do Contrato, podendo ser pela quantidade
do item ou pelo valor total do item, considerando valor e quantidade original, aditamentos
de acréscimo ou supressão, entre outras alterações contratuais que refletem no saldo
quantitativo ou financeiro.
Permitir a um profissional inserir e substituir os grupos de despesas ao registro do
apostilamento contratual, quando esse se tratar de um apostilamento de alteração de
despesa.
Permitir ao profissional cadastrar as fontes de divulgação dos atos administrativos
registrando pela entidade pública, possibilitando informar a descrição e o meio de
comunicação correspondente.
Permitir cadastrar os prazos de entrega dos materiais e/ou execução dos serviços e obras,
informando a descrição, se a entrega é única ou parcelada e a quantidade de dias ou meses.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade configurar os órgãos, unidades
orçamentárias e centros de custo da entidade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar e controlar o andamento das
contratações cadastradas, listando-as cada qual em sua situação, possibilitando utilizar
filtros de pesquisa e, agrupar os registros por entidade e por fornecedor.
Permitir aos profissionais acessar outros sistemas contratados pela entidade
simultaneamente.
Permitir a um profissional autorizado informar os materiais da tabela de preços que deseja
fazer a aquisição para envio ao fornecedor, quando o processo de licitação de origem, for
julgado por maior desconto sobre tabela de preços ou pela menor taxa, ou seja, em
percentuais.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade gerenciar as permissões dos usuários
por grupo ou individualmente.
Permitir que sejam anexados no registro da rescisão contratual, arquivos nos formatos PDF,
DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10
MB.
Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles pessoa física ou
jurídica, contendo o nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço. Para os casos
específicos de pessoa jurídica possibilitar inserir os dados do ato constitutivo da empresa,
bem como as informações dos sócios que compõem a sociedade.
Permitir ao usuário emitir a solicitação de fornecimento pelo próprio cadastro ou listagem,
servindo de documento para ser entregue ao fornecedor e contendo os itens e quantidades
previamente informadas pelos itens da solicitação de fornecimento.
Permitir ao usuário emitir os Relatórios Legais pertinentes aos Contratos e a sua execução,
por exemplo:
- Modelos de Contratos
- Nota de Solicitação de Fornecimento
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- Extrato dos Contratos para Publicação na Imprensa Oficial
- Relação das Compras efetuadas no mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
- Relação dos Contratos assinados no Mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
Permitir a um profissional da entidade cadastrar os tipos de aditivos contratuais informando
a qual classificação pertence, caso de trate de um acréscimo, supressão, prazo, reajuste,
subcontratação ou atualização monetária.
Permitir que sejam anexados no registro da publicação contratual, arquivos nos formatos
PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até
10 MB.
Permitir cadastrar os tipos de comprovantes fiscais, possibilitando informar a descrição e
sua categoria, caso se trate de uma nota fiscal, sentença judicial, guia de recolhimento,
recibo, fatura, bilhete de passagem, cupom fiscal ou conhecimento.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade, indicar a configuração da estrutura
organizacional a ser utilizada no exercício, onde ainda podem ser criadas novas
configurações caso exista necessidade.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar relatórios personalizados para a
entidade.
Permitir que sejam anexados no registro da sanção aplicada ao fornecedor contratado,
arquivos nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com
tamanho máximo de até 10 MB.
Permitir cadastrar os tipos de instrumentos de contratação, informando a descrição, a
indicação se o instrumento exige termo formal, a inclusão do dispositivo legal e a sua
classificação, caso se trate de ata, contrato, adesão, credenciamento, parceria, colaboração
ou fomento.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os recebimentos dos itens
indicados nas solicitações de fornecimento enviadas aos fornecedores, informando o
responsável, se o recebimento é provisório ou definitivo e suas respectivas datas, se houve
desconto no valor dos itens, se houve retenção tributária, disponibilizar para visualização as
informações do contrato, do fornecedor e da solicitação efetuada ao mesmo.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as sanções e penalidades
administrativas aplicadas ao fornecedor contratado, informando o fornecedor, tipo de
sanção, número do contrato, data da sanção, período que deverá ser aplicada, processo
administrativo sancionatório, fundamento legal e motivo.
Permitir que sejam anexados no registro do aditivo contratual, arquivos nos formatos PDF,
DOC., DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10
MB.
Permitir cadastrar os tipos de publicação das contratações, possibilitando informar a
descrição e a classificação a qual ela pertence, caso se trate da publicação de um aditivo,
apostila, extrato, inidoneidade, rescisão ou suspensão.
Permitir ao usuário emitir os Relatórios Gerenciais pertinentes aos Contratos e a sua
execução, por exemplo:
- Relação das Contratações cadastradas por período
- Relação das Compras Diretas sem Processo Administrativo
- Acompanhamento da Execução dos Contratos
- Despesas por período e por Material
- Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato
- Controle do Saldo dos Itens do Contrato
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar contratações diretas sem a
exigência do cadastramento de processo administrativo.

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

109

182

183

184

185
186
187

188

189

190

191
192
193

194
195

196

Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os documentos fiscais que
comprovam o recebimento do material, a prestação do serviço ou a execução de uma obra,
informando o tipo de documento fiscal, número, data, valor bruto, de desconto ou líquido,
fornecedor, finalidade e informações de autenticidade do comprovante como a série e o
código de validação.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar um ou mais documentos
fiscais recebidos referente a solicitações de fornecimento, informando o tipo de
comprovante, o número, data de emissão, valores bruto e de desconto e finalidade.
Permitir cadastrar os tipos de objetos a serem aplicados às contratações, informando sua
descrição e a classificação para o qual pertence, caso se trate de uma alienação de bens,
cessão de direitos, compras e serviços, concessão, concurso, locação, seguros e rateio de
consórcio público. Ainda possibilitar informar se o objeto da contratação é de uso de bem
público ou não, para os casos de concessão e locação e se o mesmo gera Obrigações ou
Direitos.
Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não seja mais
listada para vínculo em novas contratações.
Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim de localizálos, pelo nome ou pelo CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista cadastro.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os locais, de recebimento de
materiais, da prestação do serviço ou da execução de uma obra, definindo uma descrição
para o mesmo.
Permitir a um profissional autorizado inserir os itens das contratações, possibilitando inserir
manualmente ou então buscando os itens vencidos pelo fornecedor dentro do processo
administrativo.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos principais
cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo
de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não.
Permitir a um profissional cadastrar os responsáveis pelas contratações da entidade,
informando além de seu nome, o CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário da
entidade, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.
Possibilitar a criação de modelos de documentos (templates) para serem utilizados no editor
de texto do sistema, sendo alguns deles os contratos e aditivos.
Permitir a um profissional cadastrar as possíveis condições de pagamento dos valores das
contratações realizadas pela entidade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as publicações referentes as
contratações realizadas, bem como das alterações relacionadas a elas, possibilitando
informar o tipo de publicação, data, número, meio de divulgação e veículo em que foi
publicado.
Permitir a um profissional cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços
adquiridos pela entidade.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar aditivos contratuais,
informando o tipo do aditivo, caso se trate de alteração de prazo, acréscimo ou supressão,
reajuste, a data do aditamento, o objeto e a informação se a execução da contratação é
contínua.
Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o nome do
material, grupo e classe em que pertence, natureza da despesa, classificação, caso se trate
de um gênero alimentício, medicamento, combustível ou lubrificante, unidade de medida, a
indicação se é estocável ou não, e ainda o tipo do item caso se trate de material, bem
permanente ou serviço.

Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – CEP 78.150-000
Várzea Grande/MT– Fones: (65)3688-9600 / 3688-9609

110

197

198
199
200

201
202

203
204
205

206

207

208
209
210

211
212

213

214

215

Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais da entidade
como endereço, telefone, e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação se a entidade
possui um regime próprio de previdência privada.
Permitir realizar a inclusão de diversas especificações do material ou serviço que estão
relacionadas. Isso para que não haja duplicidade de registros com informações semelhantes.
Permitir a um profissional autorizado informar o item solicitado ao fornecedor contratado,
vinculando ao registro da requisição.
Permitir cadastrar os fornecedores utilizados para realizar a publicidade dos atos
administrativos da entidade pública, informando além do seu nome, o tipo de veículo de
publicação, a informação caso ele seja contratado por licitação e se sim, possibilitar o
registro do número do processo licitatório de origem e ainda a data do início das
publicações.
Permitir a um profissional registrar os grupos e classes, utilizados para categorizar os
materiais e serviços.
Possibilitar ao usuário visualizar a lista das Solicitações de Fornecimento e Recebimentos
de uma Contratação, mostrando dados principais da Solicitação de Fornecimento e resumo
com o valor da Solicitação, total de recebimentos e saldo pendente.
Disponibilizar Infraestrutura necessária para migração de dados - Service Layer
Permitir a um profissional inserir os itens correspondentes no registro do apostilamento
contratual, quando esse se tratar de uma alteração de reajuste de valor.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as despesas orçamentárias da
contratação, de forma individual e manual ou de forma automática informando àquelas do
processo que originou a contratação.
Permitir gerar manualmente a Manifestação de Recusa de operação, com o objetivo de
realizar as seguintes manifestações: Desconhecimento de Operação e Operação não
Realizada.
Possibilitar visualizar um listagem das notas fiscais eletrônicas armazenadas no sistema,
contendo as seguintes informações: Número da NF-e, emitente, CPF/CNPJ, Data e Hora de
emissão, Valor total e os STATUS do emitente, destinatário, XML, SEFAZ e
Transportador.
Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por usuários e
grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos
Criar fonte de dados referente informações da NF-e
Demonstrar ao usuário um histórico de manifestações de destinatário (ciência de emissão,
confirmação da operação, operação não realizada e desconhecimento da operação)
realizadas pelo mesmo, onde será listado o que ocorreu com cada NF-e manifestada,
apresentando quem realizou a manifestação, nome do emitente, número da NF-e, série da
NF-e e a descrição do retorno do evento.
Manter o contexto da entidade selecionado pelo cliente ao atualizar navegador.
Possibilitar ao usuário que ao visualizar a NF-e completa e voltar para a listagem de NF-e
recebidas, o sistema apresente ao usuário a mesma página acessada anteriormente ou o
mesmo filtro selecionado anteriormente.
Possibilitar ao usuário que ao visualizar a NFS-e completa e voltar para a listagem de NFSe recebidas, o sistema apresente ao usuário a mesma página acessada anteriormente ou o
mesmo filtro selecionado anteriormente.
Possibilitar que o usuário tenha acesso aos detalhes de uma Nota Fiscal eletrônica, tendo
acesso a todos os campos definidos no layout mais atual das notas técnicas da SEFAZ, após
pesquisa da nota desejada.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar relatórios personalizados para a
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entidade.
Possibilitar que os usuários realizem a configuração de certificado do tipo A1, a fim de que
a comunicação com o Web Service da SEFAZ Nacional seja realizada.
Possibilitar que o usuário do sistema realize a consulta, manualmente a cada sessenta
minutos, das notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da entidade configurada, tempo
este que compreende o mínimo de processamento da secretaria da fazenda, e ainda notificálo, caso o mesmo não seja respeitado.
Disponibilizar as Notas Fiscais eletrônicas emitidas contra o CNPJ da entidade pública,
demonstrando do documento completo e o resumo e a situação das mesmas para o usuário,
por meio de monitoramento automático no WebService da SEFAZ nacional.
Possibilitar ao usuário acesso as páginas da Central de Ajuda em cada funcionalidade do
sistema.
Possibilitar que o usuário visualize, na consulta da Nota Fiscal eletrônica, os eventos
realizados entre o emitente, destinatário, SEFAZ, e transportador.
Possibilitar a sinalização do STATUS do WebService da SEFAZ
Possibilitar que o usuário do sistema indique manualmente as manifestações de ciência e
confirmação da operação, das notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da entidade
configurada.
Possibilitar que os usuários realizem a configuração de certificado do tipo A3, a fim de que
a comunicação com o Web Service da SEFAZ Nacional seja realizada.
Demonstrar para o usuário quando a Nota Fiscal eletrônica for cancelada na SEFAZ
Nacional, afim de evitar pagamentos desnecessários quando do cancelamento da nota, pelo
emitente.
Possibilitar a utilização de ferramenta de certificados digitais para assinar documentos
(PDF, XML e CSV)
Possibilitar o gerenciamento dos scripts disponíveis para execução
Possibilitar a tramitação em massa de várias NF-e ao mesmo tempo, onde será possível
realizar as seguintes ações: Ciência de Emissão, Confirmação de Operação, Operação não
Realizada, Desconhecimento de Operação.
Possibilitar o gerenciamento dos relatórios disponíveis para execução
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de arquivos
para outros sistemas e/ou órgãos externos.
Possibilitar a criação de scripts personalizados a partir de uma ferramenta de scripts
Possibilitar que o usuário realize consultas dos fatos vinculados a Nota Fiscal eletrônica
emitida, conforme eventos usuais da SEFAZ: Ciência da Operação, Confirmação da
Operação, Operação não Realizada, Desconhecimento da Operação.
Notificar o usuário o número de notas fiscais eletrônicas recebidas, tanto na busca
automática que é feita diariamente quanto na busca manual.
Possibilitar que o usuário tenha acesso aos detalhes de uma Nota Fiscal de serviço
eletrônica, após pesquisa da nota desejada
Possibilitar que seja apresentado para o usuário um STATUS de cada NF-e, onde será
possível visualizar os eventos realizados pelo emitente, destinatário, transportador, XML e
a SEFAZ.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de relatórios
Possibilitar que usuário realize pesquisa pelas Notas Fiscais eletrônicas que desejar,
podendo informar o número da nota, chave de acesso, a empresa responsável por sua
emissão ou o seu CPF ou CNPJ, a data de emissão da nota, o valor total, o produto e
serviço da NF-e ou realizar um filtro para buscar notas associadas a determinada situação.
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Possibilitar ações em cada NF-e recebida, tais como: Visualizar, onde será possível ver os
detalhes da NF-e. Download, onde será possível realizar o download do XML do
documento fiscal. Manifestações de destinatário, onde será possível realizar a ciência da
emissão, confirmação da operação, operação não realizada e desconhecimento de operação.
Visualizar a DANF-e, onde será possível visualizar um documento em PDF similar a
DANF-e.
Possibilitar a importação de arquivos XMLs de CT-e
Possibilizar o acesso rápido ao conhecimento de transporte eletrônico pelo ambiente de
notas fiscais eletrônicas
Possibilitar que o sistema interaja com CT-e diretamente na SEFAZ
Possibilitar que os usuários realizem a configuração de certificado do tipo A1, a fim de que
a comunicação com o Web Service da SEFAZ Nacional seja realizada, para que seja
possível realizar consultas de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).
Possibilitar que o sistema possua recursos de consultas e armazenamento de aquivos XML
de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), modelo 57, emitidos contra o CNPJ da
entidade configurada, diretamente no Web Service CTeDistribuicaoDFe da SEFAZ. Os
arquivos XML consultados e armazenados de cada NF-e são:
- XML do CT-e - Layout procCTe_v3.00.xsd
- XML de evento do CT-e - Layout procEventoCTe_v3.00.xsd
Possibilitar a visualização das últimas consultas de documentos fiscais eletrônicos, onde
será apresentada na listagem dos documentos recebidos a data e a hora da última consulta
realizada e a possibilidade de visualizar a quantidade de documentos, separando-os por
"completo" ou "resumido".
Ao configurar os certificados A1 e A3, possibilitar que sistema realize a consulta de CT-e
(conhecimento
de
transporte
eletrônico)
de
três
formas:
1. Consulta automática duas vezes ao dia, uma de manhã e outra a tarde;
2. Consulta manual por intervenção do usuário;
Facilitar o acesso aos CT-es (Conhecimento de Transporte de Eletrônico) por filtros rápidos
possibilitando a pesquisa por:
Criar fonte de dados referente informações da CT-e
Criar interação com dados de fornecedores da receita federal
Possibilitar os detalhes relacionados as CT-es
Possibilitar que o usuário do sistema visualize o documento similar a DANF-e
individualmente ou em lote, em formato PDF, e possa imprimi-lo.
Possibilitar ao usuário a ação "Prestação em serviço em desacordo"
Fonte de dados para informações de NFS-e
Possibilitar a filtragem pelos eventos da nota fiscal eletrônica
Possibilitar que os STATUS da CT-e sejam disponibilizados sejam disponibilizados na
listagem
Possibilitar a geração em PDF da DACT-e
Possibilitar que os eventos vinculados ao CT-e estejam disponíveis ao usuário devidamente
autorizado pela entidade. Estes eventos devem estar disponíveis em uma tela em ações
disponíveis.
Possibilitar o download de XML da CT-e

2.8. Almoxarifado.
CONFORMIDADE
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ITEM
1

2

3
4

5
6
7

8

9
10

11

12

13

14
15
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18

REQUISITO
Propiciar controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência
de materiais. Realizando a atualização do estoque de acordo com cada movimentação
realizada.
Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado,
anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis
em estoque.
Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque.
Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo,
para poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao
almoxarifado mensalmente.
Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras,
para estimativa de custo.
Propiciar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a
realização do pedido ao Compras por meio de requisição ao Compras.
Propiciar integração com o sistema de compra para realização de entradas de materiais
importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por meio de
informações de notas fiscais acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores.
Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem
como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de
materiais.
Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das
requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo.
Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja
de entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário.
Sua movimentação somente poderá ocorrer após a conclusão do inventário.
Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por
depósito, por produto ou por produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de
movimentação (entrada/saída).
Possuir a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento do estoque,
possibilitando ao menos a consulta dos vencidos, vencimentos em 30 dias, através de
listagem dinâmica, com possibilidade de inclusão, alteração ou exclusão de item através da
lista.
Possuir integração com a contabilidade, para disponibilizar os dados referentes a entradas
e saídas de materiais para serem contabilizadas pelo departamento de contabilidade.
Propiciar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as
movimentações por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético).
Propiciar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal
e setor.
Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por
estoque e o resultado no final ano.
Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por:
almoxarifado/deposito; período; materiais vencidos; materiais a vencer.
Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos
almoxarifados/depósitos.
Possuir registro do ano e mês, bem rotina de virada mensal para que seja realizada a
atualização do mês e ano do almoxarifado.

SIM

2.9. Gestão de Ponto
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NÃO

ITEM
REQUISITO
1
Permitir registrar o quadro de cargos da entidade, informando a descrição, o percentual
mínimo, o ato de criação e do percentual mínimo e também o ato de revogação.
2
Possibilitar realizar a manutenção das marcações das matrículas
3
Possibilitar o bloqueio de manutenção para o período de apuração
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

CONFORMIDADE
NÃO
SIM

Possibilitar o cadastro de tipos de ausências para justificativas de faltas.
Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento, Conferência, Congresso, Palestra,
Seminário, Encontro técnico, Fórum, Workshop, Nascimento de filho(a).
Permitir
o
cadastro
de
todos
os
cargos
do
quadro
de
pessoal.
Exemplo: Efetivos, comissionados, temporários, agentes políticos.
Permitir a configuração de layout de importação padrão de EFD e layout específico do
cliente.
Aplicação totalmente integrada com o sistema de Recursos Humanos e Folha, não gerando
duplicidade de informações
Disponibilizar serviço web das funcionalidades para migrar dados para o sistema
Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por data inicial e final do período de apuração,
por servidor, por regime, por centro de custo, por cargo e por lote.
Permitir a configuração de vários tipos de horários para o servidor.
Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores. Exemplo: Afastamentos por motivo de
doença, acidente de trabalho, cessão e atestado de horas, sem prejuízo na frequência diária do
servidor.
Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial.
Possuir função de gravar os filtros utilizados em determinado emissão de relatório, para usar
em futuras emissões do mesmo tipo de relatório
Permitir acessar o dia para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação
equivocada, possibilitando processar novamente o dia.
Permitir a parametrização de horas noturnas, intervalo mínimo entre batidas e valor mínimo
de horas para desconto.
Permitir o controle para compensação de horas extras e folgas.
Controlar a quantidades de vagas disponíveis por cargo, por grupo de cargos e por centro de
custos.
Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça
cargo em comissão ou função comissionada, incluindo o registro do cargo/função.
Permitir parametrização para abatimentos em tempo de serviço com afastamentos,
selecionando por tipo de afastamento;
Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo a jornada de trabalho em horários
diferentes.
Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal, contemplando
progressões horizontais e verticais, viabilizando a vinculação da faixa salarial dos cargos.
Possibilitar que a rotina de importação e apuração do ponto sejam executadas em segundo
plano, deixando o sistema liberado para o usuário operar normalmente. Ao término do
processamento do cálculo o usuário deve ser notificado.
Possibilitar a permuta de horários, com data de início e término da permuta.
Permite realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores
Permitir ao usuário, a personalização de relatórios.
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Possibilitar que a manutenção das marcações possa alternar rapidamente entre os períodos de
apuração, selecionando apenas o Mês/Ano equivalente ao período de apuração
Possibilitar que a permuta de horário seja individual, vinculada com um colega ou para um
lote de servidores selecionados
Permitir gerenciar períodos semanais e turnos corridos (vigia).
Permitir que no cadastro de matrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja
disponibilizado apenas os níveis salariais configurados para o cargo e o campo salário seja
preenchido de acordo com o nível/classe/referência selecionado.
Efetuar consulta de afastamentos em tela.
Permitir o registro das áreas de atuação
Possuir tela para controle de estagiários que permita anexar documentos diversos integrado a
tela de estagiários
Possibilitar o acionamento do cadastro de afastamentos, a partir da data onde se está
realizando a manutenção de marcações
Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas classes e referências e as regras de
progressão salarial
Possibilitar o registro dos servidores convocados para participar do evento extraordinário
Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema
Validar número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ.
Permitir ao usuário acessar pela janela de contexto os sistemas liberados da contratada, como
Recursos Humanos, Ponto, Minha Folha e eSocial
Permitir o controle de substituição de período a cada dia, semana ou mês para o servidor.
Permitir lançar afastamentos para funcionários
Permitir o registro das deficiências da pessoa.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de dependentes.
Possibilitar que o usuário defina o código da matrícula.
Possibilitar o registro informações adicionais no cadastro de matrículas.
Possibilitar o registro de afastamentos para funcionários e estagiários, a partir do cadastro de
matrículas.
Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais matrículas existentes para a mesma pessoa, na
entidade logada.
Possibilitar que o usuário acesse as informações do cadastro da pessoa, a partir do cadastro de
matrículas.
Permitir o registro centralizado de endereços
Permitir a configuração dos limites do plano salarial no cargo
Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem ser
modificadas com o passar do tempo, como cargo, salário, organograma e campos adicionais.
Possibilitar a visualização de todos os registros de histórico do funcionário.
Permitir alteração e exclusão apenas para o registro histórico mais atual.
Permitir a informação do motivo da alteração de cargo, e também possibilitar a criação de
novos motivos.
Permitir a informação do motivo da alteração salarial, e também possibilitar a criação de
novos motivos.
Permitir controle de Funcionários Substitutos.
Permitir a gestão de afastamentos de forma centralizada.
Permitir vincular um afastamento a outros afastamentos que deram origem ou sequencia ao
afastamento.
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Possibilitar a vinculação de atestados médicos com afastamentos.
Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que poderão ser realizados pelo
funcionário/estagiário.
Permitir o registro da estrutura de Lotação Física
Permitir registar todas as configurações das estruturas de níveis das lotações físicas utilizadas
para determinar o local de trabalho do servidor na entidade
Possibilitar a interação de dados com o sistema de folha de pagamento da empresa
mantenedora da plataforma.
Possibilitar a consulta das ocorrencias apuradas apartir da manutenção de marcações
Permitir o registro de Feriados fixos, variáveis e ponto facultativo
Permitir o registro de vínculos empregatícios, com intuito de representar um agrupador entre
os funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo é possível informar a descrição, regime
trabalhista, regime previdenciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo
temporário, motivo da rescisão, data final obrigatória, sai no CAGED, gera licença-prêmio,
sai na RAIS, código RAIS.
Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal dos tipos efetivo, comissionado,
temporário, agentes políticos, estabilizados pela CF/88, dentre outros conforme a necessidade
do cliente, com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução, CBO, escolaridade mínima,
carga horáhia mensal, referência salarial inicial e quantidade de vagas criada.
Possibilitar a desativação de horários previamente cadastrados
Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário
Possibilitar a identificação de qual configuração de lotação física esta em uso não sendo
necessário criar uma para cada ano vigente.
Possibilitar a identificação de qual configuração de organograma esta em uso não sendo
necessário criar uma para cada ano vigente
Possibilitar a copia de uma ocorrência previamente cadastrada facilitando assim alterações em
novas ocorrerias geradas a partir da ocorrência copiada.
Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a
exclusão ou edição do histórico mais atual.
Possibilitar a desativação de ocorrencias previamente cadastradas
Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo para execução de ocorrencias do ponto
Permitira seleção de scripts de importação de marcações a partir do cadastro de relógios.
Permitir o cadastro dos horários utilizados pelos servidores, possibilitando informar o código,
descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível, espera, carga horária.
Permitir o registro de atos legais como leis, portarias, decretos, requisições, possibilitando
informar o número oficial do ato, tipo de natureza do texto jurídico, data de criação do ato,
data a vigorar do ato, data de publicação do ato, data da resolução do ato, número do diário
oficial, responsável, fonte(s) de divulgação, ementa e anexos. É permitido anexar arquivos de
até 10 megabyte, dos tipos DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG.
Permitir registrar todas as configurações das estruturas de níveis dos organogramas utilizados
na entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e separador da máscara dos
organogramas
Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando
quantos níveis forem necessários para entidade, e definindo em qual nível do Organograma
será realizado o controle de vagas dos Cargos.
Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilitando o agrupamento de funcionários
Permitir a consulta e alteração de informações da entidade que o sistema foi liberado.
Possibilitando ao usuário alterar informações como sigla da entidade, CNAE, responsável da
entidade, endereço da entidade, telefone da entidade, e-mails da entidade, site da entidade,
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horário de funcionamento da entidade, indicativo de RPPS, tipo de administração, número da
UG SIAFI, sindicato, classificação tributária, indicativo de registro eletrônico de funcionário,
classificação tributária e situação da entidade.
Possibilitar a configuração de parâmetros para auxílio nas apurações de marcações e impactos
em folha de pagamento, permitindo informar a tolerância de marcações, tolerância diária,
período noturno, tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjornada, tempo mínimo
e máximo de intrajornada, ocorrência gera eventos na folha e indicativo de segue portaria
1.510/2009.
Possibilitar a consulta e acompanhamento de ações do sistema e rotinas de cálculo via log
Possibilitar que o usuário realize o controle de compensação de horas dos estagiários
Possibilitar que o usuário realize o controle de compensação de horas dos funcionários e
estágiarios
Permitir o registro da criação, alteração e extinção dos cargos, juntamente com a
fundamentação legal de cada um destes registros.
Possibilitar o lançamento de ausênicas dos funcionários e estagiários, para justificar as faltas
Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será
concedido folga para os participantes, a quantidade de dias de folga a conceder e o período
em que o participante pode folgar, por conta da participação no evento.
Exemplo: Campanha de vacinação no sábado e domingo
Possibilitar que o usuário realize o lançamento de permutas para os estagiários
Possibilitar que o usuário realize o lançamento de permutas para os funcionários.
Possibilitar que o usuário realize o lançamento de horas extras no sistema.
Possibilitar que o usuário realize o lançamento de horas faltas no sistema.
Possibilitar a configuração da permissão de acesso por grupos de usuários e individualmente
para cada usuário.
Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos estagiários
Ao registrar uma matrícula do tipo estagiário, será permitido preencher informações:
Dados pessoais, composto por nome, CPF, data de nascimento, idade, estado civil, sexo,
filiação(ões),
grau
de
escolaridade,
conta(s)
bancária(s);
Dados do contrato, composto por data inicial, data final, categoria do Trabalhador, ato,
instituição de ensino, agente de integração, formação, período, fase, responsável, indicativo
de estágio obrigatório, objetivo, número do contrato, indicativo de seguro de vida, número da
apólice,
número
do
cartão
ponto,
parâmetro
do
ponto;
Dados de cargos e salários, composto por cargo, área de atuação, nível salarial, classe e
referência, horas por mês, valor da bolsa de estudo, forma de pagamento, conta bancária,
indicativo
de
ocupa
vaga,
configuração
de
férias;
Dados da estrutura, composto por grupo funcional, jornada de trabalho, estrutura
organizacional, lotação(ões) física(s) .
Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação
original.
Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos funcionários
Possibilitar a importação de marcações das matrículas por arquivo txt gerado a partir do
layout configurado no cadastro de relógios.
Possibilitar o registro das funções de marcações para os relógios do ponto
Possibilitar o cadastro de períodos de apuração de ponto possibilitando sua utilização no
processo de apuração das marcações.
Possibilitar o registro de relógios de ponto, permitindo informar o número do relógio,
descrição, lotação física, tipo de relógio, indicativo de REP, marca, número de fabricação.
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Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, permitindo informar o código, descrição,
competência, classificação, sigla, indicativo para gera eventos na folha.
Possibilitar o registro de marcações de ponto por biometria, captando as biometrias nos
leitores homologados conforme abaixo:
a) Hamster III;
b) Hamster DX;
c) Suprema Biomini;
d) Leitor HU20 - HUPx-AK (SECUGEM Pro);
e) Multilaser - GA151
Possibilitar ao usuário parametrizar o envio de e-mails de marcações
Possibilitar gerenciar as permissões de acesso dos usuários no sistema
Permitir gerenciar as permissões por grupo de usuário ou de cada usuário individualmente
Permitir a inclusão do brasão da prefeitura ou logotipo da entidade no cabeçalho dos
relatórios e recibo de pagamentos.
Possibilitar a integração de funcionários via integrador Pessoal
Possibilitar integração de funcionário autônomo pelo integrador pessoal quando este for
conselheiro tutelar

2.10. Transparência.

ITEM
1

2
3
4
5
6
7

REQUISITO
Atender na íntegra a Lei n° 12.527/2011, e suas alterações ou a que venha a substituir, em
especial:
a) Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
b) Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos
e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações;
c) Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturados e legíveis por máquina;
d) Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
e) Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
f) Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
g) Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica
ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
h) Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do
art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008;
Atender na íntegra a Lei Complementar n°101/2000, e suas alterações ou a que venha a
substituir;
Atender na íntegra o Decreto Federal n° 7.724/2012, e suas alterações ou a que venha a
substituir;
Atender na íntegra o Decreto n° 7.185/2010, e suas alterações ou a que venha a substituir;
Atender na íntegra a Lei n° 9.755/1998, regulamentada pela instrução normativa 28/1999;
Possuir filtros para seleção de entidades;
Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo
a opção de efetuar consulta de todas as unidades de forma consolidada;

CONFORMIDADE
SIM
NÃO
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Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação;
Conter informações de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
Permitir acesso ao portal de várias plataformas (computador, smartphone, tablets, IOS,
ANDROID);
Enviar diariamente por e-mail, relatório automatizado de todas as consultas e entidades
disponibilizadas no Portal da Transparência, com a respectiva data da última atualização
dos dados no portal. Permitir cadastrar quais usuários deverão receber esse e-mail.
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