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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013 
 

TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 
 O Prefeito de Quevedos (RS), no uso legal de suas atribuições legais, e de 
conformidade com a Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e demais alterações, através do Setor de 
Licitações, torna público, para o conhecimento dos interessados que às 14 horas do 
dia 23 de Outubro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Quevedos (RS), sito 
a Rua Humaitá, nº 69, se reunirá a Comissão de Licitações, com a finalidade de 
receber propostas em atendimento ao Item 01 desta TOMADA DE PREÇOS, cujo 
processo e julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei nº. 
8.666/93, e suas alterações. 
 
1 – DO OBJETO 

A presente licitação através de Tomada de Preços do tipo Técnica e Preço tem 
por objeto o fornecimento de sistemas de computação por licença de uso, 
compreendendo os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento e 
locação, bem como atualização, manutenção e suporte técnico, visando atender 
rotinas de diversos segmentos na área de Gestão Pública Municipal, com uma mesma 
plataforma de Banco de Dados Relacional, adjudicando-se o objeto com um único 
proponente vencedor, por questões de compatibilidade e integrações, conforme 
exigências dos Requisitos Técnicos Gerais Obrigatórios dos Sistemas – Anexo I e 
Características Funcionais Mínimas dos Sistemas – Anexo II, cujo processo e 
julgamento serão realizados de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, 
abrangendo os seguintes sistemas: 

 
a) Sistemas a serem modificados da sede da Prefeitura Municipal para 

Câmara Municipal de Quevedos: 
1.1 – Sistema de Contabilidade Pública p/ Câmara Municipal (p/ 04 usuários) 
1.2 – Sistema de Tesouraria p/ Câmara Municipal (p/ 04 usuários) 
1.3 – Sistema de Folha de Pagamento Câmara Municipal (p/ 04 usuários) 
1.4 – Sistema de Controle de Patrimônio Câmara Municipal (p/ 04 usuários) 
1.5 – Sistema de Disponibilização de Dados para Portal da Transparência via Internet 

(p/ usuários ilimitados) 
 
2 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 
Comissão de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 03 (três) 
envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de nº 1, nº 2 e nº 
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3, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
Ao  
Município de Quevedos (RS) 
Tomada de Preços n.º 04/2013 
 
Envelope n.º 01– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
NOME DA EMPRESA: ......................... 

 
Ao 
Município de Quevedos (RS) 
Tomada de Preços n.º  04/2013 
 
Envelope n.º 02 –  PROPOSTA TÉCNICA 
 
NOME DA EMPRESA:............................. 

 
Ao  
Município de Quevedos (RS) 
Tomada de Preços n.º  04/2013 
 
Envelope n.º 03 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
NOME DA EMPRESA: ............................... 

 
3 - DA HABILITAÇÃO 
3.1. Para participar desta licitação, as empresas interessadas deverão estar 
cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Quevedos até o dia 01 de 
outubro de 2013. 

3.2. Para efetuar o cadastro junto ao Município de Quevedos, a licitante deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas 
as suas últimas alterações; 
c) No caso de Sociedade Anônima ou Associação Civil, estatuto da empresa, 
com suas alterações acompanhada da ata de eleição dos atuais diretores; 
d) Cópia dos documentos de identidade e CPF dos gerentes e/ou diretores; 
e) Cópia do registro de inscrição estadual e/ou municipal; 
f) Certificado de Regularidade junto ao FGTS;  
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g) Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; 
h) Certidão Negativa de Débito junto ao município sede da licitante; 
i) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual; 
j) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
k) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário 
da sede da licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da 
data de publicação do presente Edital. 
l) No caso de empresa optante pelo Simples Nacional, comprovação de 
enquadramento ME ou EPP. 

Observações: 
 

I -  A licitante interessada, deverá promover visita técnica 

até o dia 15 de outubro de 2013, para conhecimento das 

instalações, equipamentos, sistemas e procedimentos 

atualmente executados nas áreas da Administração da 

Câmara Municipal de Quevedos. As visitas deverão ser 

agendadas com no mínimo 03 (três) dias de antecedência, 

junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, com 

Sr. João Antonio Dias Nágera no horário das 08:30 às 

12:00 e das 13:30 às 16:00, pelo telefone 

(55)32791077/1033. 

II -  Não será aceita a participação de empresas 

consorciadas; 

3.3. Caso alguma das certidões constantes no Certificado de Registro Cadastral do 
Município de Quevedos tenha sua data de validade expirada entre o prazo para 
cadastro e o dia aprazado para abertura dos envelopes, a licitante deverá anexar os 
novos documentos com validade atualizada no envelope de habilitação. 

3.4 Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias 
autenticadas por um tabelião, ou por servidor desta Administração Pública 
Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia 
disponibilizada por intermédio da Internet. 

 
4 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. O envelope n.º 01 deverá conter os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de 
Quevedos, devidamente atualizado com todas as certidões dentro do prazo de 
validade; 
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b) Atestado de Visita Técnica fornecido por servidor da Câmara Municipal de 
Quevedos, que ateste que a empresa licitante conheceu as instalações, 
equipamentos, sistemas e procedimentos a serem executados nas áreas da 
Administração, objeto deste certame, mediante o agendamento de visita, na 
forma indicada nas observações do Item 3.2. 
c) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7º, inciso 
XXXIII, de Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante. 
d) Declaração de que os aplicativos ofertados são plenamente compatíveis 
com o sistema operacional, ambiente de rede e estrutura de hardware 
verificados na Câmara Municipal de Quevedos durante a visita técnica. 
e) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 
f) Declaração que atende a todos os Requisitos Técnicos Gerais Obrigatórios 
dos Sistemas e aos Requisitos Funcionais Mínimos dos Sistemas exigidos nos 
Anexo I e II. 
g) Antes de continuar o processo, ficará a critério da Comissão de Licitação 
caso julgue necessário, a determinação de data e hora para as proponentes 
comparecerem munidas de equipamentos e pessoal técnico qualificado para a 
demonstração prática dos sistemas, para fins de comprovação na prática do 
atendimento ao que foi declarado, devendo ser comunicado aos licitantes com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, concedendo-se para cada 
licitante o prazo de 08 (oito) horas úteis para demonstrar todos os sistemas; 
casa seja solicitada dilatação de prazo devido a problemas técnicos deverá ser 
avaliada pela Comissão. 
h) Para efeitos de habilitação de cada licitante, se observará o disposto nos 
Itens 7.3 e 7.4 do presente Edital. 
i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem utilizar-se 
dos benefícios da L.C. nº. 123/2006, deverão apresentar Declaração assinada 
por representante legal e pelo contador responsável, contendo o número da 
inscrição do profissional no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
comprovando esta condição. 
j) As Microempresas e Empresas de pequeno porte também deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeitos de regularidade fiscal, 
mesmo apresentando alguma restrição. 
k) Em havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal para a 
licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, a mesma terá sua habilitação condicionada à 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, em 
até 2 (dois) dias úteis. 
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l) Não havendo regularização da documentação no prazo fixado implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 
neste edital. 
m) Cada licitante poderá se fazer representar por uma única pessoa, 
admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou 
pessoa habilitada por meio de carta de credenciamento ou procuração, 
prevendo amplos poderes de representação, inclusive e especialmente com 
poderes específicos para interposição e desistência de recursos e para o 
recebimento de comunicações ou notificações e assinatura de documentos da 
licitação e contrato, constando o endereço para envio das intimações, estando 
o subscritor da carta de credenciamento ou procuração devidamente 
identificado. 
n) A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação 
será realizada no ato da entrega do Envelope nº 1, devendo o representante se 
identificar perante a Comissão, apresentando documento que possibilite a sua 
identificação e cópia autenticada do Contrato Social da licitante, acompanhado 
da carta de credenciamento ou procuração nos casos que não seja sócio com 
poderes de gerência, que serão analisados pela Comissão antes do início da 
sessão de abertura. 
o) A não apresentação ou incorreção dos documentos aqui mencionados não 
inabilitará a licitante, mas o representante fica impedido de se manifestar ou 
responder pela empresa. 
p) Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou 
por processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por 
oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, publicações de órgãos da 
imprensa oficial e na forma da lei, ou ainda poderão ser autenticados por 
servidor do Município de Quevedos. 

 
5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1.  O envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos: 

a) Planilha dos Requisitos de Qualificação Técnica, conforme Anexo III, 
totalmente preenchida, sem rasuras, emendas ou entrelinhas. Deverá conter 
em todas as páginas a identificação da licitante, bem como conter a rubrica ou 
assinatura em todas as páginas do representante legal da empresa. 
b) Declaração relacionando a equipe técnica responsável pela instalação, 
migração/conversão, implantação, treinamento e suporte técnico dos sistemas, 
formada por profissionais com formação em nível técnico ou superior, com os 
nomes, a data de admissão e formação dos mesmos. Declarar também que os 
mesmos possuem vínculo com a licitante, na condição de participantes/sócios 
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da sociedade ou de empregados da mesma. Para efeitos deste item, somente 
serão aceitos profissionais com admissão anterior à data de publicação do 
presente Edital, o que poderá ser diligenciado pela Comissão com a requisição 
de documentos complementares. Anexar os documentos comprobatórios da 
formação dos profissionais, emitidos por instituições de nível Técnico ou 
Superior, com reconhecimento do MEC, conforme declarado no Anexo III 
deste Edital, Item 1 - Equipe Técnica e de Suporte. 
c) Cronograma de Trabalho para implantação, migração/conversão de dados e 
o treinamento dos servidores para os sistemas licitados que serão instalados 
na Câmara Municipal de Quevedos, conforme declarado no Anexo III deste 
Edital, Item 2-Cronograma de Trabalho para os sistemas licitados e atualmente 
já em uso.                                         
d) Cronograma de Trabalho para implantação, migração/conversão de dados e 
o treinamento dos servidores para os sistemas licitados e para implantação 
futura a critério da administração, conforme declarado no Anexo III deste 
Edital, Item 3 - Cronograma de Trabalho para os sistemas licitados e para 
implantação futura. 
e) Declaração contendo as formas de atendimento de suporte técnico, 
contemplando minimamente o atendimento presencial in loco (na sede da 
Câmara), o atendimento na sede da licitante/proponente e o atendimento via 
telefone, conforme declarado no Anexo III deste Edital, item 4-Formas de 
Atendimento de Suporte Técnico – poderão ser realizados testes para 
comprovar todos os tipos de acesso ao suporte técnico que foram declarados, 
antes da abertura dos envelopes. 
f) Declarações ou Atestados comprovando a capacidade de fornecimento dos 
sistemas e a qualidade de atendimento, conforme declarado no anexo II deste 
edital, Item 5-Capacidade Técnica da Empresa – caso a Comissão de Licitações 
julgar necessário, poderá realizar diligências para comprovar a efetiva 
operacionalidade das soluções atestadas. 
g) Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou 
por processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por 
oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, publicações de órgãos da 
imprensa oficial e na forma da lei, ou ainda poderão ser autenticados por 
servidor do Município de Quevedos. 

 

6 - DA PROPOSTA FINANCEIRA 
6.1. O envelope n.º 03 deverá conter a proposta com: 

a) A Proposta Financeira, mencionando o valor unitário a ser pago pelo objeto 
licitado, considerando os itens abaixo descritos, conforme modelo de proposta 
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(anexo V) e observados os seguintes itens: 
 
1 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: discriminar o valor da locação, de forma 
mensal, de cada um dos sistemas relacionados no Item 1 deste Edital. O valor 
total deste item será a soma de todos os valores de locações mensais, sendo 
que o valor bruto mensal máximo admitido pela locação dos sistemas 
atualmente em operação será de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 
 
2 - LICENÇA DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS: 
discriminar o valor correspondente à aquisição de Licença de uso dos Sistemas 
descrito no Item 1. 

 
3 – ACESSOS ADICIONAIS: discriminar o valor mensal correspondente aos 
acessos adicionais nos sistemas, caso necessário. O valor deste item será o 
valor unitário mensal por acesso adicional. 
 
4 – VALOR TOTAL GLOBAL: a proposta deverá ser totalizada com a soma 
simples dos totais de todos os itens descritos acima, sendo esse o seu valor 
global para fins de julgamento. 

OBSERVAÇÕES: 
I -  Fica estabelecido que os anexos e todos os documentos são 

complementares entre si, de modo que qualquer exigência, 

requisito, especificação ou determinação que se mencione em um e 

se omita em outro, será considerado especificado e válido; 

II -  O prazo de validade da proposta financeira deverá ser de no 

mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data determinada para 

abertura das propostas; 

III -  Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 

inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o presente Edital; 

IV -  Os valores deverão ser apresentados com no máximo 2 

(duas) casas decimais, em moeda corrente nacional, sendo que o 

valor total da proposta deverá ser expresso em algarismo e por 

extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância; 

V -  Os preços já deverão estar onerados dos impostos ou 

encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e deduzidos de 

eventuais descontos ou quaisquer outras vantagens. 
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7 - DO PROCEDIMENTO 
7.1. Recebidos os envelopes, na data e horário designados, a Comissão de Licitações 
passará à apreciação da fase de habilitação; 
7.2. Abertos o envelope da habilitação, os documentos serão rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitações, e pelos licitantes presentes. 
7.3. A seguir, a Comissão de Licitações, se julgar em condições, decidirá sobre a 
habilitação dos concorrentes, considerando-se automaticamente inabilitado aquele 
que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos no item 4 deste Edital. 
7.4. Caso determinado pela Comissão de Licitações a demonstração prática dos 
sistemas prevista no Item 4.1 - letra “g”, será determinada a desclassificação das 
licitantes que, mesmo atendendo a todas as demais exigências de habilitação, não 
atenderem integralmente a todos os Requisitos Técnicos Gerais Obrigatórios dos 
Sistemas elencadas no Anexo I e não atenderem o mínimo de 95,00 % (noventa e 
cinco por cento), para cada sistema respectivamente, da quantidade de itens 
previstos para os Requisitos Funcionais Mínimos dos Sistemas elencados no Anexo 
II, sendo assim consideradas inabilitadas as licitantes que obtiverem índice inferior 
ou não atenderem a estes requisitos. Esta segunda exigência será avaliada e o índice 
apurado de forma individual por sistema. 
7.5. Ao declarado inabilitado, será devolvido, fechado, os envelopes de Técnica e da 
Proposta Financeira, mediante consignação em ata ou, se não tiver o licitante 
representante autorizado presente, após a homologação, contra recibo. 
7.6. Nenhum adendo será admitido nesta fase.  
7.7. A seguir, a Comissão de Licitações abrirá os envelopes de Técnica, rubricando 
cada folha e colhendo a rubrica dos licitantes presentes, que poderão examinar as 
informações. 
7.8. A seguir, a Comissão de Licitações, fará a análise da pontuação atingida por cada 
licitante. 
7.9. A seguir, a Comissão de Licitações abrirá os envelopes da Proposta Financeira, 
rubricando cada folha e colhendo a rubrica dos licitantes presentes, que poderão 
examinar as informações. 
7.9. Qualquer documento apresentado com inverdade de informações ou 
comprovada sua falsidade, gerará a automática desclassificação da licitante, 
independente da fase que se encontre o julgamento. 
7.10. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 
nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93. 
7.11. Os prazos para impugnação do presente Edital são os constantes do art. 41 e 
parágrafos da Lei Federal 8.666/93. 
7.12. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
da licitação até o julgamento e decisão. 
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8 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
8.1. Será verificada a pontuação obtida por cada licitante, conforme planilha do 
Anexo III – Requisitos de Qualificação Técnica, sendo classificadas em ordem 
decrescente com base na pontuação técnica obtida, considerando-se: 
 
 Avaliação dos Requisitos de Qualificação Técnica da Empresa – Anexo III 
 (pontuação máxima: 100 pontos) 

1  -   EQUIPE TÉCNICA E DE SUPORTE Pontuação 
Equipe com mais de 10 (dez) profissionais 25 (vinte e cinco) 
Equipe entre 07 (sete) até 10 (dez) profissionais 20 (vinte) 
Equipe entre 04 (quatro) até 06 (seis) profissionais 15 (quinze) 
Equipe com até 03 (três) profissionais 10 (dez) 

 
2  -  CRONOGRAMA DE TRABALHO para os 
sistemas licitados  

Pontuação 

Até 10 dias 25 (vinte e cinco) 
Até 20 dias 20 (vinte) 
Até 30 dias 15 (quinze) 
Acima de 30 dias até o limite fixado no Item 12.1 do Edital 10 (dez) 

 
3  -  CRONOGRAMA DE TRABALHO para os 
sistemas licitados e para implantação futura 

Pontuação 

Até 20 dias 15 (quinze) 
Até 40 dias 10 (dez) 
Até 60 dias 5 (cinco) 
Acima de 60 dias até o limite fixado no Item 12.1 do Edital 3 (três) 

 
4  -  FORMAS DE ATENDIMENTO DE SUPORTE 
TÉCNICO 

Pontuação 

Atendimento Presencial In Loco, na sede da proponente, via 
telefone, conexão remota e e-mail 

10 (dez) 

Atendimento Presencial In Loco, na sede da proponente, via 
telefone e conexão remota 

05 (cinco) 

Atendimento Presencial In Loco, na sede da proponente, via 
telefone e  e-mail 

3 (três) 

Atendimento somente Presencial In Loco, na sede da 
proponente e via telefone 

1 (um) 
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5  -  CAPACIDADE TÉCNICA 
DA EMPRESA 
 

Pontuação 

(0,5) ponto por declaração/atestado 
válido - máximo 50 
declarações/atestados válidos - 
máximo 25 pontos 

.............  Declarações ou Atestados  .......  pontos 
8.2. Pontuação Proposta Técnica: 
A Proposta Técnica será avaliada com atribuição de pontuação máxima de 100 (cem) 
pontos, correspondente a 70% (setenta por cento) da Nota Final. 
8.3.  Nota da Proposta Técnica 
Para cada proposta será calculada a Nota da Proposta Técnica (NT), considerado-se a 
soma dos itens discriminados no Anexo III, através da aplicação da seguinte fórmula: 

 
NT = PT x 70 
      100 

 
Onde: 
NT = Nota da Proposta Técnica. 
PT = Pontuação Obtida na avaliação da Proposta Técnica. 

9 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
9.1. A Proposta Financeira (PF) será considerada pelo Valor Global, sendo atribuída a 
pontuação de no máximo 100 (cem) pontos, na seguinte forma: 

 
Proposta com menor valor global  - 100 pontos 
Proposta com segundo menor valor global - 95 pontos 
Proposta com terceiro menor valor global - 90 pontos 
Proposta com quarto menor valor global - 85 pontos 
 

Observação: O critério acima, decrescendo de 05 (cinco) em 05 (cinco) pontos, será 
utilizado para tantas quantas forem as propostas participantes. 
9.2.  Pontuação da Proposta Financeira 
A Proposta Financeira (PF) será avaliada com atribuição de pontuação máxima de 
100 (cem) pontos, correspondente a 30% (trinta por cento) da Nota Final. 
9.3. Nota da Proposta Financeira 
Para cada proposta será calculada a Nota da Proposta Financeira (NF), através da 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
NF = PF x 30 
      100 
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Onde: 
NF = Nota da Proposta Financeira. 
PF = Pontuação obtida na avaliação da Proposta Financeira. 

 

10 – DO JULGAMENTO FINAL 
10.1. Esta licitação é do tipo técnica e Preço e o julgamento será realizado pela 
Comissão de Licitações, considerando vencedora a proposta com a maior 
Classificação Final (CF), respeitado os critérios e determinações do presente Edital 
na escolha da proposta mais vantajosa para o Município. 
10.2. Para efeito de cálculo da Classificação Final mencionada no item 10.1 serão 
levadas em consideração duas casas decimais, desprezando-se a fração 
remanescente. 
10.3. A classificação final se dará da seguinte forma: 

 
CF = NT + NF 

 
Onde: 
CF = Classificação Final dos licitantes. 
NT = Nota da Proposta Técnica. 
NF = Nota da Proposta Financeira. 
 

10.4. Será considerada vencedora a licitante que obter a maior Classificação Final 
(CF), em favor da qual será adjudicado o objeto do certame. 
10.5. Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no §2º do 
Art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação 
prévia de todos os licitantes. 
10.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no edital, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
10.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas 
no objeto desta licitação, as que contiverem opções de preços alternativos, as que 
forem omissas em pontos essenciais, de modo a gerar dúvidas, ou que se oponham a 
qualquer dispositivo legal vigente. 

 
11 – DO PAGAMENTO 
11.1. Pela locação dos sistemas, será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subsequente ao da prestação dos serviços, à vista das notas fiscais 
decorrentes ou outros documentos equivalentes, sendo o valor incidente a partir da 
data de instalação dos sistemas nas máquinas da Câmara Municipal e sendo a 
primeira mensalidade de valor proporcional ao número de dias dentro daquele mês, 
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contando-se a data de instalação inclusive, até o último dia do mês; 
11.2. Pela aquisição de Licença do Sistema Gerenciador de Banco de Dados para 
sistemas via internet, caso solicitados pela Câmara, será efetuado até 10 (dez) dias 
úteis após o fornecimento/instalação do mesmo, à vista das notas fiscais decorrentes 
ou outros documentos equivalentes; 
11.3. Pelos serviços de migração (conversão, instalação, implantação e treinamento 
dos sistemas), serão efetuados semanalmente conforme decorrerem os trabalhos, à 
vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos equivalentes; 
11.4. Pelos serviços de suporte técnico quando ocorrerem, serão realizados até 10 
(dez) dias úteis após a prestação dos serviços, à vista das notas fiscais decorrentes ou 
outros documentos equivalentes; 
11.5. Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos. 
11.6. A despesa com a locação dos sistemas e serviços, objeto do presente Edital, 
ocorrerá pelas seguintes dotações orçamentárias:  
 
Órgão 01 – Câmara Municipal de Vereadores;  
Projeto/Atividade 2.001 – Manutenção/Conserv/Equip. da Câmara Municipal de 
Vereadores 
Elemento 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
12 – DOS SERVIÇOS 
12.1. Serão obrigações da Licitante vencedora: 

I -  Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, dos seus anexos 
e do contrato decorrente; 
II -  Instalar, implantar, customizar, migrar dados e treinamento dos 
softwares, num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para os sistemas 
licitados pelo município, custear as despesas com salários, encargos, seguro, 
transporte, alojamento, alimentação do pessoal técnico e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos 
serviços; 
III -  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as 
supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do parágrafo 1º da letra 
“d” do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
IV -  Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Edital; 
V -  Não subcontratar os serviços objeto desta Tomada de Preços; 
VI -  Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
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empregados, prepostos ou subordinados; 
VII -  Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, 
ocorra na execução dos serviços ou que possa comprometer a sua qualidade; 
VIII -  Acatar as normas de acesso de pessoal às instalações da Câmara 
Municipal ou de seus usuários; 
IX -  Solicitar por escrito a prorrogação do prazo de implantação, se ocorrer 
atrasos por motivos atribuíveis ao município, pelo mesmo período do atraso, 
acompanhada da devida justificativa e sujeita à aprovação do município; 
X -  Manter técnicos nas instalações do município durante a implantação dos 
sistemas, até que se concluam totalmente os trabalhos; 
XI -  Solicitar autorização com antecedência, sempre que for necessária a 
execução dos serviços fora do horário normal de expediente da 
Administração, pois dependerá de prévia autorização da Administração para 
a entrada e/ou permanência dos funcionários da licitante vencedora; 
XII -  Responsabilizar-se pela conversão dos dados para os novos sistemas. 
XIII -  Prestar os serviços de suporte técnico e manutenção nos sistemas na 
sede da Câmara, no horário comercial, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00, 
de segunda a sexta-feira, sempre que solicitado pelo município e dentro das 
condições contratuais vigentes; 
XIV -  Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos 
sistemas locados, que impliquem mudanças nos arquivos, novas 
funções/rotinas e relatórios, de forma a atender a legislação ou 
aperfeiçoamento gerencial; 
XV -  Os serviços de suporte técnico realizados na sede da contratada, 
deverão ser mediante o uso de telefone, telessuporte, fax ou outros 
meios/ferramentas de comunicação remota, ou com a 
presença/comparecimento pessoal de servidores do município de Quevedos. 
XVI -  Detectados erros no Sistema (bugs), a contratada deverá providenciar 
sua correção, colocando-os em perfeitas condições de operacionalidade. 
XVII -  Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou 
dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos 
serviços e não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por 
escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a 
ele inerentes. 
XVIII -  Garantir ao Município o bom funcionamento e desempenho, durante 
e após a implantação de cada um dos sistemas como um todo, fornecendo o 
produto testado, sujeito a alterações para atendimento de situações específicas 
requeridas pela Prefeitura, caso seja viável a sua execução. 
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13 – DAS PENALIDADES 
13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da 
presente Tomada de Preços ficará sujeita às penalidades previstas nos Art. 86 e 87 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, especialmente de: 

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

a.1) Advertência; 
a.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido de locação 
mensal vigente; 
a.3) Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública; 
a.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  

13.2. O atraso que exceder ao prazo proposto para a conclusão de implantação e 
migração dos dados do sistema, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
mensal de locação vigente referente ao sistema cuja implantação sofreu atraso; 
13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor mensal de locação vigente; 
13.4. Na aplicação das penalidades previstas no presente Edital, o Município 
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 
antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas 
as suas justificativas, nos termos do que dispõe o Art. 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
13.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
13.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o 
contrato, sob pena da perda do direito objeto desta licitação.  
14.2. O atraso na implantação do sistema, acarretará em multas previstas no termo 
contratual; 
14.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da 
documentação e proposta exigidas e não apresentadas na reunião de recebimento; 
14.4. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos; 
14.5. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamações 
ou recursos, assinar atas e o contrato os licitantes ou seus representantes presentes à 
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reunião e os membros da Comissão de Licitações; 
14.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão 
admitidos à licitação os participantes retardatários; 
14.7. A empresa vencedora da presente licitação, se desistir de fornecer o produto 
licitado, poderá, a critério da Administração, ser suspensa do direito de licitar, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis; 
14.8. Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou 
anular a presente Licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a 
reclamação ou indenização; 
14.9. O presente Edital poderá ser obtido junto a Comissão de Licitações através do 
fone (55) 32791077/1033. 
14.10. São anexos e parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Requisitos Técnicos Gerais Obrigatórios dos Sistemas; 
b) Anexo II – Características Funcionais Mínimas dos Sistemas; 
c) Anexo III – Requisitos de Qualificação Técnica; 
d) Anexo IV – Minuta de Contrato; 
e) Anexo V – Modelo de Proposta Financeira. 
 

Quevedos, RS, 24 de Setembro de 2013. 
 
 

ALDORI FLORES VIERA 
Prefeito  

 VANDERLI OLIVEIRA MARTINS 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

 
VISTO ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO I 
Tomada de Preços nº 04/2013 
 
REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DOS SISTEMAS 
1 – Requisitos de Integração entre os Sistemas: 
Os sistemas propostos deverão obrigatoriamente conter e/ou promover no mínimo as 
seguintes integrações: 
a) Integração do Sistema de Tesouraria com Contabilidade Pública; 
b) Integração do Sistema de Folha de Pagamento com Contabilidade Pública e 
Recursos Humanos; 
c) Integração de Controle de Patrimônio; 
f) Sistema de Disponibilização de Dados p/ Portal da Transparência deverá buscar os 
dados diretamente do banco de dados dos sistemas em uso na Prefeitura, de forma 
automática. 
 
2 – Requisitos do Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD: 
a) para todos os sistemas licitados com operação local, deve ser o Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados Sybase SQL Anywhere, devido a Prefeitura já ser 
proprietária e fazer uso de licenças perpétuas deste SGBD, objetivando-se aproveitar 
estas mesmas licenças, pelo princípio da economicidade e da eficiência;  
b) para os sistemas licitados que funcionam via internet, ou para os sistemas 
atualmente em uso e que porventura venham a funcionar via internet, a Câmara 
Municipal irá adquirir a licença necessária conforme cotação na proposta financeira, 
caso necessário e/ou decidir pela instalação destes sistemas, por exigirem tecnologia 
específica para seu funcionamento via internet, devendo este sistema gerenciador ter 
capacidade de abrigar um número ilimitado de sistemas em uma única licença. 

 
3 – Requisitos Técnicos Gerais: 
a) os sistemas deverão funcionar em ambiente de total compatibilidade e integração 
com o ambiente gráfico Microsoft Windows, e rodar nos 
equipamentos/microcomputadores disponíveis no Município. 

• em caso de queda de energia e/ou falha nos softwares e/ou nos equipamentos, 
os sistemas deverão possuir ferramentas para se manter a integridade dos 
dados, contendo mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações 
já efetivadas, possibilitando a segurança total dos dados, mantendo a 
integridade do Banco de Dados . 
c) os sistemas deverão permitir acesso simultâneo de usuários. 
d) os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para 
alimentar os sistemas de Auditoria  do Tribunal de Contas /RS, conforme os 
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parâmetros determinados por este, dentro de seus layouts. 
e) os sistemas deverão permitir realizar backup do banco de dados, com as 
seguintes funcionalidades:  
- configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a 
necessidade de backup do banco de dados; 
- configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 
- executar automaticamente o backup em horários previamente agendados; 
- permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando 
nos    
sistemas; 
- possuir relatórios de backups efetuados; 
- possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 
- permitir a compactação/descompactação do backup para fins de 
armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento. 
f) os sistemas deverão rodar nos equipamentos disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Quevedos ou em ambiente web. 
g) os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada 
usuário dentro de cada sistema. 
h) os sistemas deverão possuir auditoria automática nas tabelas registrando 
todas as operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que 
efetuou a operação, mantendo a informação anterior para consulta dos dados 
antes da alteração efetuada. 
i) os sistemas deverão registrar todas as entradas (login) e saídas (logoff), 
gravando as respectivas data, hora e o usuário. 
j) os sistemas deverão disponibilizar ajuda on-line, permitindo consultar todas 
as opções existentes dentro do sistema e ajuda específica para o campo onde se 
está no momento. 
k) os relatórios apresentados pelos sistemas deverão estar no formato gráfico, 
para serem impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a sua 
visualização  em tela, e deve ser permitido salvá-los em arquivos PDF para 
posterior impressão, com a possibilidade de assinar digitalmente; também 
deve permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer 
impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, 
configurar margens, selecionar intervalos de páginas, indicar o número de 
cópias a serem impressas e demais opções disponíveis na impressora. 
l) os sistemas devem possibilitar a reparação do banco corrompido a partir de 
um “check point” permitindo a reconstrução do banco de dados com os 
registros atualizados, desde o último backup e o momento da falha, com a 
possibilidade de se recuperar o banco a partir do arquivo de transação (log). 
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m) os sistemas devem possibilitar o acesso ao banco de dados de fora do 
ambiente da Câmara (remotamente) em casos de necessidade. 
n) os sistemas devem possuir consulta rápida aos dados cadastrais, sendo esta 
consulta generalizada através de uma tecla de função, com acesso de qualquer 
local do sistema. 

o) os sistemas deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal 
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso, como por 
exemplo: manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos. 
p) para operacionalização dos sistemas, os usuários deverão poder efetuar a 
entrada de dados somente via sistema. 
q) os sistemas deverão ter suas atualizações disponíveis na internet. 
r) os sistemas deverão emitir realizar atualização do sistema e da estrutura do 
banco de dados de forma padronizada, possibilitando: 
- auto-atualização através da rede local, com definição de vários repositórios 
de acesso; 

- configurar os usuários que poderão executar a atualização; 
- garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário 
conectado ao sistema, e não permitir que durante a atualização os usuários 
acessem o sistema; 
- impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até 
que seja solucionado; 
- emissão de relatórios das atualizações efetuadas. 
s) os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua 
portuguesa. 
t) os sistemas deverão permitir que o relatório desenvolvido pelo usuário 
fique no banco de dados disponível a todos os usuários do sistema, e que se 
integre ao backup dos dados do sistema. 
u) os sistemas deverão permitir ao usuário acessar as informações do banco de 
dados, para elaborar relatórios e gerar arquivos, com possibilidade de 
restrição de acesso por usuário. 
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ANEXO II 
Tomada de Preços nº 04/2013 
REQUISITOS FUNCIONAIS MÍNIMOS DOS SISTEMAS 
 

1 / 2 – CONTABILIDADE PÚBLICA P/ CÂMARA MUNICIPAL  
1 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis 

ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação 
da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais 
necessárias à tomada de decisões. 

2 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de 
Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas 
simples, de conformidade com os Arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/64, inclusive com 
registro em livro Diário. 

3 Possibilitar a integração com o Sistema de Compras. 
4 Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de 

Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de 
Contas, bem como Boletim Financeiro Diário. 

5 Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na 
forma da Lei nº 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal 
de Contas. 

6 Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, 
Patrimonial e de Compensação. 

7 Permitir informa documentos fiscais na Ordem de Pagamento. 
8 Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original. 
9 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário. 
10 Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global. 
11 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, 

visando a não inscrição em Restos a Pagar. 
12 Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação. 
13 Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas 

Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras. 
14 Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos 

empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa 
respectivo, quando da prestação de contas. 

15 Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo 
relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos 
compromissos em ordem cronológica. 

16 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do 
registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários. 
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17 Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário 
como no orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e 
financeiro. 

18 Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas 
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso. 

19 Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a 
receita orçamentária, em rubrica definida pelo usuário. 

20 Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para 
fins de cancelamento, quando for o caso. 

21 Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e 
com a apuração do resultado. 

22 Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de Sub-empenhos. 
23 Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho. 
24 Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente 

com o balancete financeiro da prefeitura. 
25 Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho. 
26 Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa. 
27 Cadastrar e controlar as dotações constante do Orçamento do Município e das 

decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 
28 Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações. 
29 Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e sub-empenho. 
30 Registrar anulação parcial ou total de empenho. 
31 Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações. 
32 Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação 

pela tendência do exercício. 
33 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações 

com saldo insuficiente para comportar a despesa. 
34 Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa. 
35 Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original. 
36 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por 

classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município. 
37 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos 

globais e outros de interesse do Município. 
38 Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o 

anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos 
saldos contábeis no exercício já iniciado. 

39 Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, 
Restos a pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando 
sua emissão por intervalo e/ou aleatoriamente. 
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40 Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de 
despesa extra-orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando 
auditoria destas operações. 

41 Emitir relatórios padrão TCE-RS para solicitação de Certidão Negativa. 
42 Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho. 
43 Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, 

permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo. 
44 Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, 

especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas 
do Estado. 

45 Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as 
decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários.  

46 Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e 
subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto. 

47 Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação 
de tipo cotas mensais e limitação de empenhos.  

48 Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação 
pela tendência do exercício, e com possibilidade de emissão consolidada, e 
agrupando por recurso.  

49 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações 
com saldo insuficiente para comportar a despesa.  

50 Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.  
51 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por 

classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município.  
52 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos 

globais e outros de interesse do Município.  
53 Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais 

estouros de saldos, ou lançamentos indevidos. 
54 Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para 

limitação de empenho, conforme o Art. 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 
2000. 

55 Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o 
Art. 13 da Lei nº 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000. 

56 Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências 
de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos 
contábeis já efetuados. 

57 Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e 
Caução. 

58 Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com 
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base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 
59 Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação, conforme IN nº 28/99 do 

TCU e Portaria nº 275/00; 
60 Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em 

Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos 
Restos a Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não 
Compensados. 

61 Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu 
pagamento. 

62 Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente 
aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do 
orçamento. 

63 Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema 
antes de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas. 

64 Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.  
65 Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste. 
66 Gerar arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. 
67 Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras 

conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 
68 Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em 

conformidade com a Portaria nº 916 do Ministério de Previdência, com emissão 
dos respectivos demonstrativos. 

69 Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. 
70 Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e 

arrecadada e a despesa fixada e realizada. 
71 Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a 

possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 
 

3 – TESOURARIA 
1 O Sistema deverá dispor de recursos, que permitam à Tesouraria registrar todas 

as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos, e 
todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs, livros, 
demonstrações e boletins, registrando automaticamente os Sistemas Contábeis 
envolvidos. 

2 Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias, permitir 
os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando 
automaticamente os lançamentos na Contabilidade. 

3 Controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que 
pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro; fornecer 
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relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque. 
4 Deverá permitir 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 fosse realizado 
individualmente. 

5 Permitir gerar os arquivos relativos as ordens bancárias para pagamentos dos 
fornecedores com crédito em conta bancária, possibilitando configurações e 
possuir modelos das principais instituições bancárias. 

6 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra-
orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra 
caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos 
automaticamente nas respectivas Contas Contábeis, permitindo consultas e 
emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 

7 Conciliação bancária - deverá permitir as necessárias comparações com os 
lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no Período selecionado com os 
lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de 
conciliação do saldo bancário. 

8 Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária  das 
receitas arrecadadas e das despesas realizadas, orçamentárias e extra-
orçamentárias e respectivos saldos.   

9 Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de 
bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e 
demonstrativos financeiros de caixa. 

10 Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com 
arrecadação e pagamentos, totalmente integrados, com geração automática de 
lançamentos na contabilidade. 

11 Possuir fita para autenticação mecânica de todos os movimentos efetuados no 
caixa, em cada ponto de caixa, possibilitando inclusive sua reimpressão. 

12 Possibilitar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de 
cheques e ordens bancárias. 

13 Permitir registrar a arrecadação orçamentária com baixa automática  no sistema 
de tributação e de fatura de água, utilizando a leitura de código de barras. 

14 Configurar os usuários com permissão para acesso ao sistema de tesouraria, e 
com configuração dos usuários que podem movimentar os caixas diários; 

15 Possibilitar 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. 

16 Emitir relatórios: Razão Analítico, Pagamentos por Ordem Cronológica, 
Pagamentos Efetuados, Contas a Pagar p/ Credores, Pagamentos e Recebimentos 
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Estornados, Relação de Cheques Emitidos, Emissão de Notas de Pagamentos, 
Declaração de Regularidade de Saldo de Caixa. 

17 Fornecer relatórios referente às ordens bancárias e permitir consultas em diversas 
classificações. 

18 Registrar automaticamente os lançamentos do pagamento na Contabilidade. 
19 Permitir a emissão de relatórios diários para acompanhamento e controle dos 

pagamentos e recebimentos realizados. 
20 Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais 
21 Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do 

credor no momento do pagamento. 
22 Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo 

e da pessoa que o ocupa. 
23 Possibilitar que a configuração dos documentos de receita possam ser recebidos 

apenas em determinado ponto, pré-definido. 
24 Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme 

Portaria da STN. 
25 Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando 

automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de 
compensação. 

26 Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de 
documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de 
vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 

27 Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da 
liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de 
adiantamentos ou auxílios e subvenções.  

28 Permitir que sejam emitidas notas de Liquidação, Ordem de pagamento Restos a 
pagar, Despesa extra e  respectivas anulações. 
 
4 – FOLHA DE PAGAMENTO 

1 Possuir cadastro único de pessoas integrado ao RH. 
2 Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no 

cadastro de pessoas. 
3 Ter o cadastro dos funcionários integrado com o RH. 
4 Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e 

para da relação de dependência para o IRRF. 
5 Controlar a lotação e localização física dos servidores. 
6 Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos 
servidores, conforme Portaria Nº. 1.121, de 8 de Novembro de 1995. 
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7 Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo 
servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês. 

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

9 Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço 
prestado. 

10 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. 

11 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. 

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

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

14 Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro. 
15 Permitir configurações de férias por cargo. 
16 Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo. 
17 Controlar os níveis salariais do cargo. 
18 Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria. 
19 Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do 

TCE. 
20 Registrar requerimentos de aposentadorias e pensões. 
21 Ter controle de pensionistas por morte ou judicial. 
22 Registrar a concessão de benefícios de pensão, através da informação do ato. 
23 Calcular automaticamente o valor da pensão, cancelando-o se informado a data 

de seu término. 
24 Permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado. 
25 Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir 

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

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

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

28 Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão. 
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29 Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, 
com códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS. 

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

31 Possibilitar a configuração de afastamentos. 
32 Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados. 
33 Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros. 
34 Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo 

complementar, 13º salário adiantado e integral. 
35 Permitir cálculo automático de rescisão com prazo determinado. 
36 Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas. 
37 Possui controle de faltas para desconto no pagamento das férias. 
38 Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias. 
39 Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente. 
40 Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares. 
41 Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a 

mesma matrícula do funcionário. 
42 Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário 

integral, de férias e rescisórias, para a competência atual ou futura, sem gerar os 
encargos sociais para o cálculo simulado. 

43 Registrar o histórico salarial do servidor. 
44 Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do plano de 

cargos. 
45 Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo fixo, 

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

patronal, como IRRF, FGTS, salário família e previdência. 
47 Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha. 
48 Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência 

municipal. 
49 Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP,  e arquivos 

retificadores (RDE, RDT, RRD). 
50 Possuir cadastro para processos judiciais e reclamatórias trabalhistas dos 

funcionários com geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650. 
51 Possibilitar informação para SEFIP dos autônomos, inclusive com percentual 

diferenciado no caso de transporte. 
52 Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no 

banco de interesse da entidade. 
53 Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e 
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demitidos no mês (CAGED). 
54 Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a 

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

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

56 Emitir comparativo de valores, líquidos, de proventos e descontos, de situações 
dos servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes. 

57 Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores 
de cada um dos campos do comprovante de rendimentos. 

58 Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e 
ficha financeira. 

59 Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de 
rendimentos. 

60 Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em 
um período determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos 
que fazem parte do comprovante de rendimentos. 

61 Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus 
contratos, mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, 
afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos trabalhados. 

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

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

64 Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para 
os servidores contratados a época, conforme instruções da CAIXA. 

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

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

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

informações registradas no histórico funcional do servidor com os atos 
publicados para cada servidor ao longo de sua carreira. 
 
5 – CONTROLE DE PATRIMÔNIO    
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1 Ter cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, com a identificação dos 
bens recebidos em doação, em comodato, permuta e outras incorporações. 

2 Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos da Prefeitura 
assim como os seus responsáveis. 

3 Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando 
todas as placas utilizadas pelo bem. 

4 Permitir cadastrar contas do tipo crédito/débito e classificá-las por bens móveis e 
imóveis. 

5 No cadastro de bens visualizar a situação do bem (ativo, baixado, etc.) além do 
estado de conservação (bom, ótimo, regular). 

6 Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em 
outras épocas convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrar o 
bem. 

7 Permitir informar no cadastro do bem o processo licitatório o qual o bem foi 
adquirido. 

8 No cadastro de bens visualizar o valor de aquisição do bem, o total de 
valorizações e depreciações do bem mostrando também o valor atual do bem. 

9 Permitir a reavaliação (valorizações/depreciações) dos bens de forma individual e 
geral. 

10 Permitir o estorno de correções feitas indevidamente. 
11 Não permitir alteração no valor original do bem cadastrado. 
12 Efetuar baixas múltiplas por contas, departamentos, unidade administrativa e 

bens. 
13 Controlar o envio do bem para manutenção possibilitando gerar transferências 

para outra unidade administrativa após voltar da manutenção. 
14 Permitir a inclusão de novos campos no cadastro do bem para registro de 

informações adicionais. 
15 Emitir relatório identificando o bem, último valor, conta ao qual ele pertence, o 

responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição. 
16 Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável. 
17 Emitir relatório com bens a inventariar para conferência de sua localização por 

responsável e unidade administrativa. 
18 Emitir relatórios dos bens em inventário, termo de abertura e encerramento do 

inventário. 
19 Permitir a geração/leitura de etiquetas com código de barra. 
20 Efetuar depreciações anuais por conta, por natureza. 

 
6 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS P/ PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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Deverá disponibilizar de forma automática consulta pública dos dados gerados pelos 
aplicativos desktop em uso na Câmara, dividindo-se no mínimo em 05 (cinco) 
blocos a seguir especificados: 

1. RECEITAS 

1.1. Consulta de Receitas: Deve exibir as informações da receita orçada, arrecadada 
no mês selecionado e o acumulado até o mês e o saldo orçamentário da receita.  

2. DESPESAS 

2.1. Gastos Direto de Governo: Deve exibir os valores da despesa orçada, 
suplementada, anulada, empenhada no mês e acumulada até o mês e o saldo 
orçamentário agrupados por órgão, unidade e função. 

2.2. Despesas por Credor: Na consulta das despesas por credor deve ser possível 
efetuar a pesquisa pela entidade, ano e nome do credor com CNPJ/CPF. Deve ser 
exibido o valor empenhado, liquidado, pago e retido, bem como a data e número dos 
respectivos documentos. 

 3. QUADRO DE GASTOS: para atendimento à Lei Complementar nº 131/2009: 
Deve exibir consultas de Convênio, Execução de Programa, Execução de Despesas, 
Gastos Diretos por Despesa, Gastos Diretos por Favorecido, Gastos Diretos por 
Órgão, Gastos Diretos por Projeto/Atividade e Execução da Receita, a seguir 
detalhados: 
 
3.1. Convênios: Deve exibir o número do convênio, categoria, situação, objeto, valor 
do repasse, valor da contrapartida, nome do concedente e do beneficiário.  

3.2. Execução de Programa: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento 
atualizado, liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade, programa e elemento 
de despesa.  

3.3. Execução de Despesas: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento 
atualizado, liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade e elemento de despesa. 

3.4. Gastos Diretos por Despesa: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do 
pagamento e número do documento, agrupados por elemento de despesa, órgão, 
unidade e credor com CNPJ/CPF. 

3.5. Gastos Diretos por Favorecido: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do 
pagamento e número do documento, agrupados por credor com CNPJ/CPF, 
elemento de despesa e órgão. 
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3.6. Gastos Diretos por Órgão: Deve exibir os valores da despesa  paga, data do 
pagamento e número do documento, agrupados por órgão, unidade, elemento de 
despesa e credor com CNPJ/CPF. 

3.7. Gastos Diretos por Projeto/Atividade: Deve exibir os valores da despesa  
paga, data do pagamento e número do documento, agrupados por projeto/atividade, 
credor com CNPJ/CPF, elemento de despesa e órgão. 

3.8. Execução da Receita: Deve exibe os valores da receita orçada, arrecadada no mês 
e acumulado até o mês selecionado e o saldo orçamentário da receita, agrupado por 
rubricas (tipo de receita).  

5. LICITAÇÕES 

Devem ser efetuadas consultas no sistema de Compras, exibindo os processos de 
compras que contém licitação efetuada. 

5.1. Consulta de licitações: Deve exibir o número do processo, ano, situação, data da 
abertura, objeto de licitação e modalidade. Ao selecionar um processo o sistema deve 
exibir informações complementares sobre a descrição da licitação, podendo consultar 
documentos relacionados ao processo, quando anexados. Deve ser possível efetuar 
pesquisa pela entidade, número do processo, ano do processo e modalidade da 
licitação. 

 Na área administrativa o usuário cadastrado da Unidade Gestora deve ter os 
privilégios abaixo descritos: 
 
- Efetuar a importação do documento licitatório; 

- Relacionar o documento com a licitação; 

- Conceder acesso a outros usuários administrativos; 
- Restringir o IP de importação dos dados. 
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ANEXO III 
Tomada de Preços 04/2013 
REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
1. EQUIPE TÉCNICA E DE SUPORTE 
Apresentar declaração indicando a composição da equipe técnica, formada 

por profissionais com formação em nível técnico ou superior, que atuará na execução 
e suporte do objeto da licitação, com os nomes, data de admissão e formação dos 
profissionais, e declarando que os mesmos possuem vínculo com a licitante, na 
condição de membros da sociedade ou de empregados da mesma. 

Anexar os documentos comprobatórios emitidas por instituições de nível 
Técnico ou Superior, com reconhecimento do MEC, originais ou cópias autenticadas. 

Este item tem a finalidade de avaliar a qualidade da formação da equipe de 
atendimento. 
Equipe Técnica e de Suporte Pontos 
Equipe com mais de 10 profissionais 25 
Equipe entre 07 até 10 profissionais 20 
Equipe entre 04 até 06 profissionais 15 
Equipe com até 03 profissionais 10 

 
2. CRONOGRAMA DE TRABALHO – Sistemas atualmente já em uso pelo 

município 
Apresentar cronograma de trabalho para implantação / conversão/migração 

de dados / treinamento dos sistemas atualmente em uso no município. Este item tem 
a finalidade de procurar garantir a minimização do tempo necessário para 
implantação dos softwares, minimizando a paralisação da administração e 
procurando manter as rotinas administrativas em função do tempo utilizado na 
implantação/conversão e treinamento dos sistemas já utilizados no dia a dia do 
município. 
Cronograma de Trabalho Pontos 
Até 10 dias 25 
Até 20 dias 20 
Até 30 dias 15 
Acima de 30 dias até o limite fixado no item 12.1 do Edital 10 

 
3. CRONOGRAMA DE TRABALHO – Sistemas para implantação futura 
Apresentar cronograma de trabalho para implantação / conversão/migração 

de dados / treinamento dos sistemas licitado e para implantação no futuro, a critério 
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e de acordo com as necessidades do município de Quevedos. Este item tem a 
finalidade de procurar garantir a capacidade da licitante de satisfazer as 
necessidades de serviços futuros requeridos pelo município, num menor tempo 
possível. 
Cronograma de Trabalho Pontos 
Até 20 dias 15 
Até 40 dias 10 
Até 60 dias 05 
Acima de 60 dias até o limite fixado no item 12.1 do Edital 03 

 
4. FORMAS DE ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO 
Apresentar declaração com o formato dos meios de atendimento e suporte 

técnico – a Câmara de Vereadores poderá realizar testes para comprovar todos os tipos 
de acesso ao suporte técnico, antes da abertura dos envelopes. Visa este item avaliar 
a qualidade da estrutura de atendimento da licitante. 
Formato de Atendimento Pontos 
Atendimento Presencial in loco, na sede da proponente, via telefone, 
conexão remota e e-mail 

10 

Atendimento Presencial in loco, na sede da proponente, via telefone e 
conexão remota 

05 

Atendimento Presencial in loco, na sede da proponente, via telefone e 
e-mail 

03 

Atendimento somente Presencial in loco, na sede da proponente e via 
telefone 

01 

 
5. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 
Apresentar declarações ou atestados de capacidade técnica de Prefeituras do 

Estado do Rio Grande do Sul, atestando ser a licitante fornecedora de softwares, 
evidenciando a qualidade técnica dos serviços prestados,  devendo obrigatoriamente 
constar em cada atestado minimamente os Sistemas considerados de maior 
relevância: Contabilidade Pública, Tesouraria, Tributos Municipais, Folha de 
Pagamento e Licitações/Compras,  indicando o Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados. Somente serão aceitos declarações ou atestados emitidos nos últimos 24 (vinte 
e quatro) meses. Visa este item avaliar a qualidade dos serviços prestados. (Mínimo 
05 e máximo 50 declarações ou atestados válidos, sendo atribuído 0,5 pontos por 
declaração ou atestado, limitado a 25 pontos). 
Quantidade de Atestados Pontos 

.............  Declarações ou Atestados 
.......  pontos 
 (0,5 ponto por declaração ou 
atestado, máximo 25 pontos) 
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ANEXO IV 
Tomada de Preços 04/2013 
 
MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE 
INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 
QUEVEDOS (RS). 

 
CONTRATO Nº. ____  /2013. 

 
 Pelo presente instrumento, a CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 
DE QUEVEDOS (RS), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
xxxxx, n.º xxxx, inscrito no CNPJ/MF sob n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato 
representado por seu Presidente Ver. xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato denominado 
CONTRATANTE, e ___________ , Inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________, com sede 
na Rua _________,  ____, , Bairro _____, na cidade de _________, neste ato 
representada por seu __________, Sr. __________, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista a homologação Tomada de Preços 04/2013, e de 
conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, mediante o 
estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato visa a locação de sistemas de computação para 
atender rotinas administrativas em diversas áreas da administração da Câmara de 
Vereadores de Quevedos, e a prestação dos serviços de suporte técnico, 
treinamento de servidores, instalação e/ou conversão de dados em uso, atendendo 
às especificações técnicas obrigatórias descritas nos Anexo I e II do Edital da 
Tomada de Preços nº 04/2013. 

 

1.2. Os sistemas de informáticas a serem locados são: 

– Sistema de Contabilidade Pública p/ Câmara de Vereadores (p/ 04 usuários) 
– Sistema de Tesouraria p/ Câmara de Vereadores (p/ 04 usuários) 
– Sistema de Folha de Pagamento 
– Sistema de Controle de Patrimônio (p/ 04 usuários) 
– Sistema de Transparência 
 

1.3. Os sistemas locados deverão obrigatoriamente promover no mínimo as 
seguintes integrações: 
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a) Integração do Sistema de Tesouraria com Contabilidade Pública; 
b) Integração do Sistema de Folha de Pagamento com Contabilidade Pública e 
Recursos Humanos; 
c) Integração do Sistema de Tributos Municipais com Contabilidade Pública e 

Tesouraria; 
d Sistema Controle Patrimônio; 
e) Sistema de Disponibilização de Dados p/ Portal da Transparência deverá 
buscar os dados diretamente do banco de dados dos sistemas em uso na 
Câmara de Vereadores / Prefeitura, de forma automática. 
1.4. Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para 

alimentar automaticamente os sistemas de auditoria adotados pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), conforme layout e parâmetros estipulados pelo mesmo.  

1.5. Os sistemas locados deverão ter rotina de backup configurado pelo usuário 
responsável (Administrador dos sistemas), com intervalo de tempo para solicitação 
de backup e que possibilite a execução do mesmo sem a necessidade dos usuários 
saírem do sistema. Deverá ter, também, a opção de backup automático ao sair dos 
sistemas. Caso haja necessidade de recuperação dos dados, seja por problemas de 
hardware ou software, os sistemas deverão fazer esse procedimento automaticamente, 
recuperando todos os dados que estavam em utilização até o momento crítico do 
erro. Além da recuperação automática, o sistema deverá permitir uma fácil 
recuperação, caso haja necessidade de ser realizada de forma manual. 

1.6. Os sistemas locados deverão possuir controle de permissões de acesso 
com senha para cada usuário dentro de cada sistema. 

1.7. Os sistemas locados deverão estar desenvolvidos em ambiente de total 
compatibilidade e integração com o ambiente gráfico Microsoft Windows, ter a mesma 
linguagem de programação para todos os módulos e rodar nos equipamentos de 
informática disponíveis no Município. 

1.8. Os sistemas locados deverão estar desenvolvidos com acesso ao Banco de 
Dados Relacional Sybase SQL Anywhere, do qual a Prefeitura já é proprietária das 
licenças necessárias. 

1.9. O objeto aqui descrito poderá ser aditivado visando a locação de outros 
sistemas, dentre aqueles cotados e na forma prevista na Tomada de Preços nº  
xxx/2011, atendendo às necessidades do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução implica na atribuição à CONTRATADA da responsabilidade 
pelo acompanhamento permanente dos sistemas locados, que garanta os aspectos 
legais, inclusive procedendo de imediato às alterações normativas, corretivas e 
evolutivas, bem como atendimento e suporte técnico ágil quando solicitado, visando 
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à eficiência. Deve atender, também, a geração de informações automatizadas para 
auditorias e prestação de contas do TCE/RS. 

2.2. A execução se dará mediante a instalação, conversão/migração de dados, 
homologação e customização dos sistemas locados nos equipamentos da 
CONTRATANTE, e demais rotinas necessárias ao perfeito implemento e operação 
dos sistemas e pelo treinamento de servidores municipais no seu local de trabalho, 
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA tais procedimentos. 

2.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de xx (nº de dias constante na 
proposta técnica) dias para a execução do objeto, mediante requisição do 
CONTRATANTE, com a realização de todas as rotinas acima descritas, necessárias 
ao perfeito implemento e operação dos sistemas locados e treinamento dos 
servidores, para os sistemas atualmente em uso no município. Para os demais 
sistemas, terá o prazo máximo de xx (nº de dias constante na proposta técnica) dias. 

2.4. A execução se dará de forma continuada mediante a prestação dos 
serviços de assistência/suporte técnico na manutenção e utilização dos sistemas 
locados e treinamento dos servidores visando a atualização dos mesmos sempre que 
houver mudança nos sistemas ou requerimento por parte do CONTRATANTE. 

2.4.1. O treinamento terá o mesmo trato da visita técnica, agendada através de 
chamado. 

2.5. A assistência/suporte técnico se dará minimamente mediante a visita de 
técnicos ao Município e suporte via telefone, bem como atendimento com a presença 
de usuários/servidores do município na sede da licitante, para atendimento a 
qualquer um dos sistemas locados relacionados na Cláusula Primeira. 

2.6. A visita de técnicos na sede do município ou outra forma de assistência, 
será prestada mediante solicitação da Administração, que determinará para quais 
sistemas necessita de assistência, respeitada a vigência contratual. 

2.7. O pagamento da locação mensal dos sistemas será iniciado imediatamente 
após os serviços de instalação de cada sistema, sendo a primeira mensalidade 
proporcional ao número de dias contados a partir da instalação inclusive, até o 
último dia do mês. 

2.8. Havendo aditivo ao objeto contratado, conforme previsto no parágrafo 1.9 
da Cláusula Primeira, a execução do mesmo se dará mediante a estrita observância 
do aqui disposto. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE: 
3.1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado até o máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 
conforme previsto no Art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. 
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3.2. O reajuste dos valores contratados se dará a cada período de 12 (doze) 
meses, tendo como base o índice IGPM acumulado nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores à data da prorrogação, desconsiderando-se índices 
negativos onde deverão permanecer os valores vigentes, podendo ainda, ser 
observado o previsto no §1º e Incisos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.  

3.3. No caso de termo aditivo de locação, previsto no parágrafo 1.9 da 
Cláusula Primeira deste contrato, o reajuste se dará de forma proporcional, 
alinhando-se à data base de reajuste do contrato.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 
4.1. Pela locação dos sistemas descritos na Cláusula Primeira, serão pagos os 

seguintes valores mensais: 
Sistema Valor em R$ 
  
  
  

4.2. Demais itens da proposta de preços... 
..... 
..... 
4.3. O pagamento referente à locação dos sistemas será efetuado mensalmente, 

no mês imediatamente posterior ao da execução, até 5 (cinco) dias úteis contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura correspondente. O pagamento correspondente à 
locação de cada sistema terá início somente a partir da data de instalação dos 
mesmos pela licitante contratada, sendo a primeira mensalidade proporcional ao 
número de dias contados a partir do dia da instalação inclusive, até o último dia do 
mês. 

4.4. O pagamento dos demais serviços contratados bem como da licença de 
banco de dados, caso solicitado, será feito em até 5 (cinco) dias úteis contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, emitida de forma independente à 
nota fiscal/fatura das despesas de locação. 

4.5. Nos pagamentos será sempre observado o estipulado no Art. 5º da Lei nº. 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 
5.1. O serviço de instalação e liberação dos sistemas locados deverá ter início 

em até 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do presente contrato. 
5.2. O prazo total para execução dos serviços de conversão/migração de dados, 

homologação e customização dos sistemas locados já em uso no município e demais 
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rotinas necessárias ao perfeito implemento e operação dos sistemas, incluído o 
treinamento inicial de servidores, será de xxx (xxx) dias, conforme já previsto na 
Cláusula Segunda. Para os demais sistemas, terá o prazo máximo de xxx (xxx) dias, 
conforme já previsto na Cláusula Segunda. 

5.3. É de inteira responsabilidade da Contratada a conversão/migração de 
dados entre os sistemas atualmente utilizados pelo CONTRATANTE e os locados a 
partir deste contrato, caso seja necessário tal procedimento, sem a necessidade de 
digitação ou re-digitação de dados por servidores municipais. 

5.4. O treinamento inicial dos servidores se dará mediante a apresentação pelo 
CONTRATANTE da relação de usuários a serem treinados, representantes das 
unidades interessadas e de acordo com a necessidade de cada setor. 

5.4.1. O treinamento será in loco na sede da Prefeitura Municipal, no setor em 
que cada servidor estiver lotado e com os equipamentos de informática que utilizará 
em seu trabalho. 

5.4.2. O treinamento constará de apresentação geral do sistema e 
acompanhamento de todas as rotinas/atividades à nível de usuário, e ser ministrado 
de forma prática, devendo possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, 
exclusão e consulta, referente a cada tela ou recurso do sistema, bem como a 
alimentação de dados, cálculos e processos, emissão e análise de relatórios etc. 

5.5. A execução dos serviços previsto nesta Cláusula deverão ser realizados 
pela CONTRATADA em datas e horários previamente agendados com o 
CONTRATANTE, de forma a causar o menor impacto possível nas atividades 
diárias de cada setor ou Secretaria Municipal que for utilizar os sistemas, mas de 
forma a garantir que o prazo máximo estipulado possa ser cumprido pela 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 
Órgão 01 – Câmara Municipal de Vereadores;  
Projeto/Atividade 2.001 – Manutenção/Conserv/Equip da Câmara Municipal de 
Vereadores; 
Elemento 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1. Caberá ao CONTRATANTE: 
7.1.1. Efetuar os pagamentos na forma e prazo ajustados no presente contrato. 
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7.1.2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 
registros, documentação e demais informações necessárias a perfeita execução do 
objeto contratado. 

7.1.3. Designar servidor ligado da Câmara Municipal, que será cadastrado 
como Administrador dos Sistemas e receberá o treinamento e senha para esta 
finalidade específica, bem como acompanhará o desenvolvimento dos serviços e 
fiscalizará a execução do contrato. 

7.1.4. Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos 
sistemas locados, incluindo: 

a) manter a configuração adequada das máquinas em que estarão instalados 
os sistemas; 

b) configurar o backup dos sistemas, as atualizações, conforme orientação da 
CONTRATADA, bem como outras rotinas necessária a garantir o perfeito 
funcionamento dos sistemas e banco de dados, da forma mais adequada à satisfazer 
as necessidades de segurança e recuperação de dados; 

c) dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização dos 
equipamentos quando da visita técnica dos mesmos. 

7.1.5. Garantir o fiel cumprimento dos demais termos aqui acordados, bem 
como as demais disposições contidas no edital da Tomada de Preços nº 04/2013. 

7.2. Caberá a CONTRATADA: 
7.2.1. Durante toda a execução do contrato e posteriormente enquanto 

permanecer na guarda e/ou acesso, a CONTRATADA deverá manter inteiro sigilo 
sobre quaisquer documentos, informações e dados do CONTRATANTE, podendo 
ser responsabilizada civil, administrativa e criminalmente pelo uso indevido dos 
mesmos. 

7.2.2. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os 
prejuízos que venha, por si ou seus prepostos, dolosa ou culposamente, causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do objeto contratado. 

7.2.3. Cumprir com todas as despesas decorrentes da contratação, bem como 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
contrato. 

7.2.4. Executar fielmente o objeto contratado, observando prioritariamente a 
forma prevista na Cláusula Segunda. 

7.2.5. Manter sempre informado o servidor indicado como Administrador dos 
Sistemas, prestando-lhe as informações necessárias a execução do objeto e ao 
cumprimento das responsabilidades assumidas pelo CONTRATANTE. 

7.2.6. Prestar a devida manutenção dos sistemas, com vistas à: 
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a) Corrigir eventuais falhas do sistema originadas por erro ou defeito de 
funcionamento do mesmo; 

b) Proceder as alterações e atualizações em função de mudanças legais, com 
vista a manter os sistemas em condições plenas de atender a todas as necessidades do 
CONTRATANTE. 

c) Auxiliar na recuperação de dados dos sistemas em possíveis problemas 
originados por erros de operação, queda de energia ou falha de equipamento, desde 
que não existam backups adequados para satisfazer as necessidades de segurança ou 
que o Administrador do Sistema encontre alguma dificuldade na recuperação dos 
dados. 

7.2.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado 
inicialmente, devidamente atualizado. 

7.2.8. Observar e dar cumprimento aos demais termos contratados e as 
disposições do Edital da Tomada de Preços nº 04/2013. 

7.2.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 

CLAÚSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
8.1. Se a CONTRATADA não satisfizer os compromissos assumidos em razão 

do presente contrato e da Tomada de Preços nº 04/2013, poderão ser aplicadas as 
seguintes sanções administrativas, mediante a observância do devido processo legal: 

8.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido de locação 
mensal vigente; 
c) Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  

8.1.2. O atraso que exceder ao prazo proposto para a conclusão de implantação 
e migração dos dados do sistema, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
mensal de locação vigente referente ao sistema cuja implantação sofreu atraso. 

8.1.3 O não cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal de locação vigente. 
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8.1.4. Outras penalidades: em função da natureza da infração, o Município 
recorrerá ao direito de aplicar as demais sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 

8.2. Como valor de locação mensal vigente, para os fins de aplicação de 
sanções administrativas, será considerado o montante atualizado correspondente a 
um mês de locação dos sistemas relacionados na Cláusula Primeira, e que foram 
instalados. 

 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
9.1. O presente contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo visando a 

locação de outros sistemas de informática, dentre aqueles cotados pela 
CONTRATADA na Tomada de Preços nº 04/2013. 

9.2. Também poderão ser procedidas alterações, visando acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, observadas as condições contratadas, de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente 
atualizado. 

9.3. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato será 
por acordo entre as partes, desde que não venha onerar o CONTRATANTE e que 
esteja expressamente prevista em termo aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECISÃO 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido parcial ou totalmente, por 

justo motivo, no caso de execução do objeto fora das especificações deste contrato e 
do edital da Tomada de Preços nº 04/2013, de acordo com o previsto nos Art. 77 a 79 
da Lei nº 8.666/93, mediante comunicação por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias 
de antecedência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E REGÊNCIA 
LEGAL 

11.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, suas alterações. 

11.2. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos 
da Tomada de Preços nº 04/2013 e seus anexos, a proposta de preços da 
CONTRATADA, datada de ...... de 2013, no que couber, e demais documentos 
pertinentes, independente de transcrição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO 
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de São Pedro do Sul/RS, para dirimir 

qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste instrumento. 
 



 

 

 

 

 

 41 

 

Rua Humaitá, 69 – Fones/FAX: 0xx (55) 3279-1077 

CEP 98.140-000 – Quevedos - RS 

juridico@quevedos.rs.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS - RS 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2013 

Portaria Municipal nº 473, de 02 de Janeiro de 2013 
 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, por si e 
seus sucessores, em 03 (três) vias iguais, rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
   Quevedos (RS), __ de ______ de 2013. 

 
 
 
 
 
 
Câmara de Vereadores Municipal de Quevedos 
PRESIDENTE 
 
Contratada 
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ANEXO V 
Edital de Tomada de Preços Nº 04/2013 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 
À 
Comissão de Licitações 
Prefeitura Municipal de Quevedos - RS 
 
Identificação da Proponente: 
(nome, endereço e telefone da proponente) 
PROPOSTA FINANCEIRA  

LOCAÇÃO DOS SISTEMAS 
ACESSOS 

SIMULTÂNEOS 
VALOR LOCAÇÃO 

MENSAL 

Sistema de Contabilidade Pública p/ 
Câmara Municipal 

p/ 04 acessos 
 

Sistema de Tesouraria p/ Câmara 
Municipal 

p/ 04 acessos 
 

Sistema de Folha de Pagamento p/20 
cadastros (servidores/Vereadores) 

p/ 04 acessos 
 

Sistema de Controle de Patrimônio p/ 04 acessos  

Sistema de Transparência   
SUBTOTAL – SERVIÇOS TÉCNICOS R$  

LICENÇA BCO. DADOS P/ACESSO VIA 
INTERNET 

CRITÉRIO  

LICENÇA DE BANCO DADOS  Unidade  

TOTAL GERAL PARA EFEITO DE 
JULGAMENTO DA PROPOSTA 

R$  

   
   

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ______________________ (valor por extenso) 
Local e data: _____________________,_____, de ___________________ de 2013. 
 
Identificação do Licitante: 
 
_________________________________________ 
 


