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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 
REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA, por sua Pregoeira Oficial, em 

conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006,  Lei 
Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, regulamentado 

pelo Decreto Municipal nº 3.402 de 22 de dezembro de 2014, torna público 
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. 

1.2. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de 

recursos de tecnologia da informação (Internet), utilizando métodos de 
autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em 
todas as fases do certame. 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado 

Pregoeiro, mediante Portaria n° 152/2019 e Equipe de apoio nº 164/2019 a 
inserção e monitoramento de dados no Portal de Compras Públicas 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto do presente edital é a seleção de propostas visando o  

REGISTRO DE PREÇOS para eventual LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA, 

sem limitação  de acesso aos usuários, incluindo implantação, instalação, 
conversão, testes, customização, treinamento e serviços de manutenção 
mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no 

sistema, atendimento e suporte  técnico, quando solicitado pelo Município, 
conforme Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.  

2.2. Visita Técnica: Os locais onde serão instalados os sistemas poderão 
ser visitados até a véspera do certame. A proponente deverá tomar 

conhecimento das condições para executar o serviço. A visita será 
acompanhada por servidor designado pelo Município, mediante agendamento 

através do Telefone (51) 3487.1020 (Departamento de Informática). Após a 
visita técnica, será expedido o respectivo atestado a empresa visitante, sendo 

que o mesmo deve ser incluído no envelope nº1 – Proposta. 
2.1.1. A não realização da visita técnica subentende-se que a proponente tem 

pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, e, portanto, 
deverá incluir declaração desta condição, em substituição ao atestado 

expedido em decorrência da visita técnica. 
2.1.2. À empresa contratada não caberá qualquer alegação de 

desconhecimento do ambiente computacional e das rotinas operacionais 
deste município. 

2.3. Os itens constantes no Anexo I - Termo de Referência, deste edital 

poderão não ser contratados. Quando contratados, serão autorizados pelas 
Secretarias Municipais, mediante emissão de Autorização de 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Serviços/Empenho, de acordo com o disposto neste edital, podendo o mesmo 
ser parcial ou total, de acordo com as necessidades da Secretaria. 

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

3.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 06.12.2019 às 9h ao dia 
18.12.2019 às 9h55min. 

3.2 . LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: até o dia 16.12.2019 às 17h. 

3.3  ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 18.12.2019 às 10h. 

3.4  INÍCIO DA DISPUTA DE LANCES: dia 18.12.2019 às 10h30min. 

3.5  Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários 
limites previstos para o recebimento e a abertura das propostas, atentando, 

também, para o início da disputa. 

4. DA REFERENCIA DO TEMPO 

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Estar credenciado perante o Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas 

as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo 
de atividade pertinente ao objeto licitado. 

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 

5.3.1. declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

5.3.2. estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

5.3.3. reunidos sob forma de consórcio; 

5.3.4. esteja cumprindo penalidade de suspensão temorária imposta pela 
Administração Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão 
da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

5.3.5. enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 
Lei 8.666/93. 

6. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

6.1. Os fornecedores interessados em participar do presente pregão, 
deverão fazer seu credenciamento através do Portal de Compras Públicas, 

acessando o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 

em virtude de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 
Glorinha a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 

7. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a 
sessão pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 

devem estar em perfeita consonância com o disposto no item anterior. 

7.2. Somente poderá participar da rodada de lances, a licitante que 

anteriormente tenha encaminhado proposta de preços. 

7.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, 

sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro. 

7.4. Será considerada aceitável a proposta que: 

a) atenda a todos os termos deste Edital; 

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado. 

7.4.1. Constatada a existência de proposta(s) inexeqüível(eis) o Pregoeiro 

excluirá o Licitante da etapa de lances. 

7.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance, 

exclusivamente, por meio do provedor eletrônico. 

7.6. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de 
lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance 
registrado no sistema. 

7.7. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o 
lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

7.8. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 

demais Licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do lance, 
conforme item 

7.3 acima. 

7.9. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá o período de 

tempo de aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9.1. A sessão pública do Pregão só estará concluída depois de declarados 
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os vencedores em cada item do certame e encerrado o prazo para 
manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes 

manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa. 

7.10. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta, diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor 
lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 

7.11. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.12. Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, 
e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, 
quando possível a retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então 

praticados serão considerados válidos. 

7.13. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a 

qualquer momento. 

7.14. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após 

o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo 
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas. 

7.15.1. Entende-se como empate ficto, aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por 

cento) à proposta de menor valor. 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa 

detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até 
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, 

inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, 
a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do 

certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às 

hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
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microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, bem como às 
empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/2006, no momento do envio de suas propostas pelo 
sistema. 

7.19. Definidos os vencedores de cada item, estes deverão encaminhar a 

documentação de habilitação e proposta financeira, nas formas e nos prazos 
estabelecidos nos itens 8 e 9, respectivamente. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. O licitante detentor da proposta vencedora deverá encaminhar após o 

final da sessão pública, para o e-mail editais@glorinha.rs.gov.br , a proposta 

ajustada ao lance vencedor, no prazo de 02 (duas) horas; com posterior 
encaminhamento do original da proposta e a documentação abaixo 

relacionada, via SEDEX, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após o 
encerramento do certame, aos cuidados da Pregoeira Vanessa Dieter, no 

seguinte endereço: AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400, 
CENTRO, CEP 94.380-000, GLORINHA/RS – SETOR DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES. Caso os documentos não sejam recebidos pela Pregoeira dentro 
das 72 (setenta e duas) horas, o licitante será inabilitado. 

8.2. O envelope contendo a documentação de habilitação deverá informar 
em sua face externa o número do Pregão a que se refere e a identificação do 

licitante (Razão Social, CNPJ e endereço). 

8.3. Os documentos deverão estar em nome do licitante, com número do 

CNPJ e endereço respectivo, observando o seguinte: 

 Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar 
em nome da matriz; 

 Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da 
filial; 

- No caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente sejam emitidos em nome da matriz. 

- O atestado de capacidade técnica pode ser apresentado em nome e 
com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante. 

8.4. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo 
vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, 

e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Comissão de Apoio, ou 

publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma do art. 32 da Lei 
8.666/93. 

8.5. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar 
documentação relativa à: 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

mailto:editais@glorinha.rs.gov.br
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Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de capacidade que comprove de forma satisfatória o 
fornecimento de sistemas similar ou igual ao objeto deste edital, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

a.1) Os sistemas estão preparados para atender as exigências do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como as exigências da NBCASP 
e MSC (Matriz de Saldos Contábeis). 

a.2) Serão aceitos atestados com os sistemas mais relevantes da gestão, tais 
como, contabilidade e seus sub módulos, compras e licitações, patrimônio, 
estoque/almoxarifado, gestão de frotas, gestão de pessoal, tributação municipal 

com seus sub módulos e protocolo nas mesmas plataformas, conforme descrito 
no Termo de Referência item 5. DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA. 

a.3) Os sistemas não necessariamente deverão ter os mesmos nomes, porém 
devem atender os requisitos dispostos para seu atendimento. 

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial 

e extrajudicial em prazo não superior a 60 dias da data designada para 

apresentação do documento; 

b) Comprovação de que a licitante possui patrimônio líquido de valor igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do valor de referência do município, para os 
itens por ela ofertados na presente licitação; através da apresentação do 
BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social. 

IV – REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;  

c) Certidão de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à 

Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN; 

d) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; 

e) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da proponente; 

f) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 

g) Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior 
do Trabalho (CNDT). 

V – DECLARAÇÕES: (cf. Anexo II) 

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
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da Constituição Federal, devidamente assinada pelo seu representante legal da 
proponente; 

b) Declaração de que atendem a todas as exigências de habilitação; 

c) Declaração de que não foram declaradas inidôneas para licitar com o 
Poder Público, em qualquer das suas esferas e que não sofreu condenação 

por improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, nos 
últimos anos. 

d) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinado no item 8.6.deste edital, 
deverão apresentar declaração, firmada por profissional contábil, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida no item 8.5., inclusive de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, desde que 
seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso 

do respectivo prazo. 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n.º8.666/93 e art.7º da Lei 
10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação ou revogar o pregão. 

Obs: A qualquer momento, durante a vigência do processo licitatório 
poderá ser solicitada documentação atualizada. 

9. DAS PROPOSTAS 

9.1. Durante o prazo de recebimento das propostas, estas deverão ser 

enviadas exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

9.2. Após o encerramento da sessão de disputa de lances, nos prazos e na 
forma dos itens 7.1, 7.4 e 7.5, o licitante vencedor deverá encaminhar sua 
proposta escrita, devidamente assinada e em conformidade com este edital, 

conforme modelo de proposta de preços – Anexo III 

9.3. Os valores unitário mensal e total dos itens deverão ser consignados 
em moeda nacional (R$). Nos preços deverão estar contempladas quaisquer 

vantagens, abatimentos, frete, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa 
que venha a incidir sobre o preço dos materiais. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.4. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

9.5. O prazo de execução é conforme especificado no Termo de Referência, 
após o recebimento da Nota de Empenho/Contrato. 

9.6. Não serão aceitas propostas que contenham mais de 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula e que, por qualquer outro motivo, não atendam as 

exigências do edital. 

9.7. A proposta será julgada pelo MENOR PREÇO POR LOTE 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil, da prestação 
dos serviços, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, por depósito 

em conta corrente do fornecedor ou na Tesouraria do Município, estando nela 
incluídos todos os tributos legais, se houver, mediante apresentação da Nota 

Fiscal, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa 
Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do 

Município da proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 
Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais, 
Regularidade Social e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional; Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

10.1 Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha 
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, 

passando a contar novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova 
NOTA FISCAL/FATURA. 

10.2 Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros 
fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no 

prolongamento dos prazos previstos neste edital e oferecidos nas propostas.  

10.3  A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do 
INSS, ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a 
licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor 

correspondente aos referidos tributos. 

10.4 Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de 
Preços os recursos orçamentários das Secretariais e Órgãos Municipais. 

10.5.1 Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios, do 
Estado, da União ou de organismos internacionais, repassados ao Município 

de Glorinha a título de convênio, ajustes, doações e outros instrumentos 
equivalente, recepcionados por dotações orçamentárias deste Município, 

podem servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes deste 
Sistema de Registro de Preços. 

11.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada a Ata de 
Registro de Preços, conforme previsto no ANEXO IV, com validade pelo 

período de 12 (doze) meses, contados da assinatura, a qual terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

9 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  
E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

11.2. Será enviado, via e-mail, em arquivo PDF, as Atas de Registro de 
Preços, aos licitantes vencedores, para assinatura e posterior retorno ao 

Setor de Compras e Licitações, no prazo de até 72h (setenta duas horas) 
após a confirmação de recebimento do email. Se o licitante vencedor, 

injustificadamente, não assinar o instrumento ou não devolvê-lo em 
até 72h (setenta e duas horas) após a confirmação de recebimento, 

decairá o direito de preferência, devendo ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para depois 

de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 
assinar o referido instrumento, nas condições acima descrita. 

11.2.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 

Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor, justificadamente, durante o seu 

transcurso, e desde que aceito pela Administração Municipal. 

11.3. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços é facultado à 
Administração Municipal emitir Nota de Empenho em favor da(s) empresa(s) 

registrada(s), a qual, juntamente com este Edital e seus Anexos, terão força 
de Contrato, caso a Administração opte por valer-se da prerrogativa 

estabelecida pelo art. 62, da Lei Federal n.8.666/93, substituindo o 
instrumento de contrato pela respectiva Nota de Empenho. 

11.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado à(s) 
empresa(s) beneficiária(s) do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

11.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser 

exercido pelo beneficiário do Registro, quando a Administração Municipal 

optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio 
legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços. 

11.6. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

11.7. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para a 

contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, 
admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários 

para se atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação 
das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo 

preço da proposta vencedora. 

11.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Glorinha que 

não tenha participado deste certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
Setor de Compras e Licitações, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 

11.8.1. Os Órgãos que não participaram do presente Registro de Preços, 

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 
manifestar seu interesse perante o Setor de Compras e Licitações, para que 
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

10 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  
E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

praticados, obedecida a ordem de classificação. 

11.8.2. Nos casos em que forem superadas as estimativas de consumo 
constantes na Ata de Registro de Preços, caberá ao fornecedor, observadas 

as demais condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 

12. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 

disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.   

12.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução e aumento daqueles praticados no mercado, ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria 

Municipal da Administração e Planejamento – Setor de Compras e Licitações 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.   

12.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, 

tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, com base em 
orçamentos de no mínimo 03 fornecedores, a Administração Municipal 
deverá:  

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação aos praticados pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido;  

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de 
negociação.  

12.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 

e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, a Secretaria Municipal da Administração e 
Planejamento poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidades, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, 
desde que confirmada a veracidade dos motivos apresentados;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.   

12.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal da 

Administração e Planejamento deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa.  

12.4. O beneficiário do registro poderá solicitar o equilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal ao Setor de 
Compras e Licitações, desde que acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 

12.5. A atualização de preço não poderá ultrapassar o preço praticado no 
mercado e deverá manter a diferença percentual (margem de lucro) apurada 

entre o preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado 
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13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

vigente à época do pedido de revisão dos preços.  

12.6. Eventuais solicitações de Equilíbrio econômico-financeiro da proposta 
devem seguir o procedimento:  

12.6.1. Justificar o pedido de equilíbrio econômico-financeiro explicando 
quais as circunstâncias de mercado, ou qual o problema que ocasionou o 

aumento ou diminuição do preço.  

12.6.2. Para as empresas que se responsabilizaram em comprovar o 
reequilíbrio através de exclusivamente nota fiscal, deverão juntar aos 

pedidos, as cópias de notas fiscais com data aproximada a data da licitação e 
cópias de notas fiscais da data da alteração de preço. 

12.6.3. Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser 
encaminhados com a tabela abaixo preenchida constando todas as 

informações contidas na mesma: 

a) Em caso de materiais: 

Item Produto Preço de 

custo 

Valor 

declarado 

vencedor 

Margem 

% 

Nota 

fiscal 

nº 

Preço de 

custo 
 

Valor 

reequilib

rado 

Margem 

% 

Nota 

fiscal nº 

  R$ R$ %  R$  %  

 b) Em caso de serviços: 

Item Serviço Item do 

preço POR 

LOTE do 

serviço 

Preço de 

custo do 

item no 

preço POR 

LOTE do 

serviço 

Preço 

reajustado 

do item 

Nota fiscal nº 

(ou outras 

comprovaçõe

s) 

Valor 

reequilibrado 

do serviço 

  R$ R$ R$  R$ 

12.6.4. O Setor de Compras e Licitações deverá certificar no certame, que os 

preços solicitados no pedido de reequilíbrio estão compatíveis com os de 
mercado, através de análise técnica de Contador do Município.  

12.6.5. O pedido de equilíbrio econômico-financeiro poderá acarretar 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à 

obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

12.6.6. As empresas que encaminharem o pedido de equilíbrio econômico-
financeiro em desconformidade com as condições do item 12 terão os pedidos 

indeferidos e apenas poderão encaminhar novo pedido no mês subsequente, 
sem prejuízo de manter o valor proposto e efetuar a entrega das mercadorias 
durante o período. 

 

13.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar/executar o objeto da nota de empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar 
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14. DO CONTRATO 

15. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

superior àqueles praticados no mercado; 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade 

competente, mediante iniciativa da Secretaria Municipal da Administração e 
Planejamento. 

13.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços 
na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovados. 

14.1 Caso a Administração opte por não se valer da faculdade estabelecida 
pelo art. 62, da Lei Federal nº 8.666/93 (possibilidade de substituição do 

instrumento do contrato pela nota de empenho), lavrando o respectivo termo 
de contrato, o adjudicatário vencedor será convocado para que seu 

representante, no prazo de até 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da 
notificação, compareça ao Setor de Compras e Licitações, localizado à Av. Dr. 

Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro, Glorinha e assine o instrumento 
contratual – sob pena de decair do direito à contratação e sofrer a aplicação 

de multa de até 10% sobre o preço total do contrato e suspensão do direito 
de licitar com o Município de Glorinha pelo período de até 2 (dois) anos. 

14.2 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única 
vez por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu 

transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

15.1. Serão suportados exclusivamente pela Contratada: 

15.1.1. os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e 
de responsabilidade civil ou quaisquer outros resultantes da entrega dos 
materiais. 

16.1 A fiscalização do cumprimento das disposições contratuais será 

realizada pelos servidores CRISTIANO SOUZA, LUIS PINTO BEAL e ÉLCIO 

DUARTE NUNES lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, órgão dotado de 
amplos poderes para tanto. 

16.2 À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e 

dos materiais entregues. 

16.3 Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela Secretaria, ao 

receber a NF, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos 

com as especificações exigidas. 

16.4 Não será aceito serviços que não atendam às especificações constantes 

na descrição do objeto, devendo ser revisto no prazo máximo de até 05 dias, 
contados do recebimento de comunicado específico lavrado pela Fiscalização 
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18. DAS PENALIDADES 

Contratual. 

16.5 Em caso de aprovação pela Fiscalização, esta encaminhará a nota 

fiscal, juntamente com um atestado, à SMF/Contabilidade. 

16.6 A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela 

Administração Municipal, a fim de representá-la durante a execução 
contratual. 

16.7 O recebimento provisório ou definitivo, por parte da Secretaria 

Municipal, não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela 
qualidade, eficiência e adequação dos serviços prestados ao Poder Público. 

17. DAS OBRIGAÇÕES 

17.1 A CONTRATADA obriga-se a executar e atender o que segue: 

a) fornecer e manter atualizada a documentação técnica da base de dados. 

b) prestar os serviços nas mesmas características indicadas na proposta; 

c) atender as determinações da fiscalização na hipótese do item 16, 
recebendo todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos; 

d) reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação lavrada pela 
Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

e) manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao Município de Glorinha, imediatamente, qualquer alteração nas 
condições que deram ensejo à sua habilitação. 

17.2 É de responsabilidade da CONTRATANTE: 

a) Efetuar a fiscalização dos serviços executados; 
b) Realizar o pagamento do objeto desta contratação, de acordo com o 

estabelecido no presente instrumento. 

18.1 A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Prefeitura caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades constantes neste Edital. 

18.2 Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, 

até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não 

realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro 
do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 

18.3 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 
neste Edital. 

18.4 A multa será descontada dos pagamentos, ou, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

18.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
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I – Advertência; 

II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

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

autoridade que aplicou a penalidade. 

V A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 18.5 é da alçada da 

autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

18.6 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, quando a licitante vencedora: 

I - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, estando sua 
proposta dentro do prazo de validade; 

II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 
sem prévia autorização da Contratante; 

III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas 
ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 

necessárias, às suas expensas; 

IV - Desatender às determinações da fiscalização; 

V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 

competentes em razão da infração; 

VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 

18.7 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, quando a Contratada: 

I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na 
execução do objeto contratual; 

II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o 

objeto contratual; 

III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os 

danos causados. 

18.8 As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 18.5 poderão 

também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos 

contratos regidos pela Lei nº. 8666/93: 

I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
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20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

18.9 O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que  o produto/serviço acarretar ao 

contratante. 

18.10 Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo 
processo administrativo. 

18.11 O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação 

pela Contratada. 

19. DA RESCISÃO 

19.1 Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão 
unilateral do contrato, nos seguintes casos: 

19.2 quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na subcondição 
19.1, aplicadas à contratada, for superior a 15 % sobre o valor total do 

contrato atualizado; 

19.3 rejeição, pela fiscalização, do(s)  produto(s)/serviço(s) substituto(s) 
entregue(s) em atendimento à determinação da fiscalização prevista na 

subcondição 16.4; 

19.4 falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação 
por parte da contratada. 

19.5 e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

19.6 Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, 
ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração 
de um que atenda as condições do edital. 

19.7 As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão do 
contrato. 

20.1  As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, 

preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de 
Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br . 

20.2  Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão 

pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário 

eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

20.3  A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ao vencedor. 

20.4  Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem 

às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública. 

20.5  O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, e o 

seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

20.6  A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no 

subitem anterior, receberá tratamento de mera informação. 

20.7  Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados 

junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Glorinha, 
na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro - CEP: 94380-000 – 

Glorinha/RS. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, 

preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de 
Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br , com antecedência 
mínima de 2 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública. 

21.2 Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de 
documentação ou proposta relativa a esta Licitação. 

21.3 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 

21.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

o afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

21.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove 
o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do 

Município. 

21.7 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

21.8 A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos 

deste Edital. 

21.9 A Prefeitura Municipal de Glorinha adjudicará o objeto desta Licitação a 
um ou mais Proponentes, reservando-se, entretanto, o direito de contratar 

parcialmente o objeto, sem que advenha disto, direito a qualquer 
reivindicação ou indenização. 

21.10 A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante 
examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve 
da Prefeitura Municipal de Glorinha todos os esclarecimentos satisfatórios à 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

17 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  
E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em  /  /20   

 

 
Assessoria Jurídica 

sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos 
necessários. 

21.11 A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou 
procedimentos que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela 
objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências tendentes à 
apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem 

prejuízo da abertura de processo administrativo especial para os fins 
estabelecidos no art. 88, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

21.12 Fazem parte deste edital, como anexos:  

Termo de Referência – Anexo I;  

Modelo de Declaração – Anexo II;  

Modelo de Proposta de Preços – Anexo III; 

Modelo Credenciamento– Anexo IV;  

Minuta da Ata Registro de Preços – Anexo V. 

Minuta do Contrato – Anexo VI. 

Glorinha, 06 de dezembro de 2019. 

 
 

 
DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

Prefeito Municipal 
 

 

 
Vanessa Lourenço Dieter 

Pregoeira Municipal 

Portaria nº 152/2019 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 
REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. REQUISITOS E DISPOSIÇÕES 

1.1 Para os requisitos obrigatórios constantes no presente Termo de Referência, 
a Administração Pública Municipal, solicitará prova de conceito à licitante melhor 

classificada, no intuito de validar e comprovar a existência e a funcionalidade de 
tais requisitos. 

1.2  A comissão especial responsável pela prova de conceito designada por 
decreto do executivo Municipal, deverá conferir os requisitos obrigatórios, dentre 
todos detalhados no termo de referência. 

1.3 A prova de conceito deverá ser realizada nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Glorinha, em ambiente destinado para este fim. A Prefeitura cederá 

o espaço para a demonstração dos sistemas e tela de projeção e conexão a 
internet. A demonstração será feita por amostragem das características dos 
sistemas do item 9. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS que constam em 

NEGRITO. Serão demonstradas as funcionalidades de cada sistema a ser 
contratado, eleitas pela Equipe de Avaliação ou a critério do Pregoeiro, no prazo 

máximo de três dias úteis. 
1.4 Os equipamentos utilizados para as demonstrações durante a prova de 

conceito deverão ser providenciados pela própria licitante, incluindo, entre 
outros, computador, cabos de energia, impressoras e etc., a fim de se evitar 
contestações quanto à qualidade de tais recursos por parte da licitante. 

1.5 A licitante que apresentar a proposta com menor preço POR LOTE Anual 
deverá ser convocada para a prova de conceito da solução objeto deste edital, a 

fim de comprovar o atendimento conforme descritos no item 7 DAS 
CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS deste Termo de Referência. Caso a 
solução da licitante não seja aprovada na prova de conceito, a mesma será 

desclassificada, sendo convocadas para a realização deste teste as demais 
licitantes, por ordem de classificação. A licitante cuja solução for reprovada na 

prova de conceito, ou seja, não atender a qualquer dos requisitos obrigatórios 
que declarou atender, poderá ser julgada inidônea para contratar com a 
Administração Pública. Caso a empresa vencedora não contemplar algum item 

obrigatório será desclassificada sendo chamada a próxima Empresa classificada. 
Esta, por sua vez, será convidada a passar pela mesma prova de conceito, a fim 

de afirmar sua condição de vencedora. Constatado o atendimento pleno às 
exigências fixadas neste edital e consequente aprovação na prova de conceito, a 
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o presente objeto, para 

o qual apresentou proposta. 
 

2. INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS 

2.1 Os serviços de suporte dos sistemas abaixo descritos têm, como objetivo, a 

sua parametrização, orientação e assessoria, quando necessário, para que os 
mesmos atinjam os objetivos desejados quanto ao funcionamento, de acordo 
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com as necessidades dos usuários. Sistemas e serviços a serem implantados pela 
CONTRATADA em Servidor com Sistema Operacional Windows ou Linux, e 

clientes (estações de trabalho) rodando sob plataformas Windows.  
2.2 Suporte técnico aos usuários dos Sistemas será de forma a dirimir dúvidas 
que acaso surgirem na sua operacionalização, com os seguintes meio e formas: 

 Telefônico em horário comercial; 
 On-line via chat pela Internet em horário comercial; 

 Suporte remoto / Intervenção técnica em horário comercial; 
 Abertura de Chamados via sistema da Contratada. 
2.3 A licitante deverá dispor de infraestrutura de sistema Web para a gestão de 

atendimento e demandas, mantendo o histórico de todos os contatos de 
atendimento técnico, bem como permitindo a consulta e acompanhamento 

permanecente dos assuntos. O sistema deverá possuir parâmetros para os 
gestores podem ter acessos a todos os atendimentos, e os usuários somente aos 
que este abriu chamado. 

2.4 Atualização de versão dos componentes do Sistema, sempre que a 
CONTRATADA proceder às melhorias nos módulos contratados; 

2.5 Entende-se por Manutenção Corretiva aquela que for necessária para o 
reparo de imperfeições ou falhas no sistema aplicativo que o impeça de funcionar 
adequadamente.  

2.6 Entende-se por Manutenção Adaptativa, aquela que for necessária para 
adequar o sistema aplicativo a um novo quadro normativo originado por 

alteração na legislação municipal, estadual ou federal.  
2.7 Manutenção evolutiva caracteriza-se por alterações que modifiquem o 
modelo lógico do sistema, para adaptar a rotina de trabalho da Prefeitura. Esta 

poderá implicar em custos/orçamentos ou não.  
2.8 O serviço de suporte técnico e manutenção serão prestados durante toda a 

fase de implantação da solução e/ou vigência do contrato. Após a conclusão da 
fase de implantação de cada subsistema do aplicativo, incluindo migração dos 

dados e treinamento dos usuários, passará a contagem de 60 (sessenta) dias de 
garantia envolvendo suporte técnico e manutenção sem ônus financeiro para a 
prefeitura. Não se aplica o prazo acima citado, caso não tenha as fases de 

implantação, migração e treinamento funcionamento dos subsistemas. 
 

3. DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS 

3.1 O serviço de Migração de Dados será executado pela contratada e auxiliado 

pela contratante. A contratante deverá disponibilizar equipe técnica para prestar 
acompanhamento. A contratada deverá disponibilizar equipe com experiência em 
serviços de migração de dados a fim de coordenar e executar as rotinas de 

migração. A contratada também deverá dispor das ferramentas tecnológicas que 
necessite para a correta e eficiente migração dos dados e resolver problemas e 

conflitos inerentes ao serviço de migração de dados, tais como, consolidações e 
inconsistências. 

3.2 Deverá ser convertido todo o conteúdo dos bancos de dados disponíveis, 
referente aos sistemas de Tributação e Receitas Municipais, Declaração 
Eletrônica do ISSQN, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Gestão de Pessoal, 

Materiais / Almoxarifado, Compras, Contratos e Licitações, Patrimônio Público, 
Protocolo, Saúde Pública, Meio Ambiente e Educação. 

3.3 Deverá converter e disponibilizar o novo sistema, toda a base de dados do 
Executivo dos últimos seis anos, relativa aos sistemas de contabilidade pública, 
com seus respectivos módulos. Todos os dados deverão estar disponíveis nos 
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novos sistemas para iniciar a operação observando-se os seguintes prazos: 
a) Anos 2018 e 2019 no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato; 

b) Anos de 2013 até 2017 no prazo de 60 dias após a assinatura do contrato; 
3.4 Deverá ser convertido e disponibilizado no novo sistema, toda a base de 
dados cadastral, históricos e movimentação do sistema tributário (IPTU, ISSQN, 

ALVARÁ, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E DÍVIDA ATIVA) inclusive os logs de 
alterações cadastrais e de contribuintes. O sistema de Nota Fiscal Eletrônica e 

Declaração Eletrônica de ISS, deverá ser convertido na íntegra, incluindo as 
notas fiscais já emitidas anteriormente para controle do histórico por parte dos 
emissores de nota e da fiscalização, no prazo de 30 dias; 

3.5 Deverá converter e disponibilizar o novo sistema, toda a base de dados 
constantes no banco de dados atual, relativa ao sistema da folha de pagamento 

e recursos humanos; 
a) Base de dados do ano corrente e dos demais anos no prazo de 30 dias. 
 

4. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

4.1 Os serviços de treinamento e capacitação que compreendem o presente 
objeto dividem-se em dois tipos distintos no que diz respeito aos objetivos e 
público-alvo, identificados e classificados como treinamento comportamental e 

capacitação técnica de usuários. O treinamento comportamental será realizado 
para todos os usuários do sistema com no máximo 5 usuários por turma. Tem o 

objetivo de dar uma visão do todo, explicar o funcionamento geral do sistema. A 
capacitação técnica de usuários compreende o treinamento aos usuários finais do 
sistema aplicativo, todos integrantes do quadro de servidores públicos da 

prefeitura de Glorinha, a ser ministrado por instrutores habilitados, fornecidos 
pela contratada, e em instalações adequadas, fornecidas pelo município. O 

respectivo treinamento deverá ser ministrado de acordo com os módulos 
específicos de cada subsistema e com limite de 5 alunos por turma. No caso de 
subsistemas com mais de 5 usuários, o respectivo treinamento deverá ser 

dividido em turmas e momentos distintos a fim de viabilizar a capacitação de 
todos os usuários de maneira adequada e satisfatória. Este é o treinamento 

específico, rico em detalhes, devendo fornecer plena capacitação aos usuários 
finais, conforme suas áreas de atuação. Ao final do treinamento, o usuário 
deverá estar apto para o correto uso dos recursos contidos nos subsistemas 

habilitados para o mesmo. O planejamento destes treinamentos, no que diz 
respeito à formação das turmas e plano de ensino, deve ser estabelecido pela 

empresa fornecedora em conjunto com a equipe técnica desta prefeitura. A carga 
horária deverá ser de 8 horas para os softwares constantes Proposta Financeira 
que é parte integrante deste Edital. 

 

5. DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO 

A solução deverá ser licenciada à: 
5.1 Prefeitura Municipal de Glorinha 

1. Sistema de Contabilidade Pública Planejamento Orçamento 
Desktop e web; 

1.1  PPA - Plano Plurianual; 

1.2 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

1.3  Sistema de Tesouraria; 

1.4  Portal de Transparência; 

1.5  Contas Púbicas Lei 9.755/98 

2. Compras e Licitações e Contratos Desktop e web; 
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3. Controle de Estoque/Almoxarifado Desktop e web; 

4. Patrimônio Desktop e web; 

5. Frotas Desktop e web; 

6. Folha de Pagamento Desktop e web; 

6.1 Atos Legais; 

6.2 PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

6.3 Ponto Eletrônico; 

6.4 Concurso; 

6.5 Portal do Servidor Público Web 

7. Tributação Municipal; 

7.1 Serviços ao Contribuinte; 

7.2 ISS Eletrônico Web; 

7.3 e-NF Eletrônica Web; 

7.4 Fiscalização; 

7.5 Recadastramento imobiliário; 

7.6 Controle de Cemitério; 

7.7 ITBI Eletrônico Web. 

8. Gestão de Protocolo WEB; 

9. Saúde Municipal e postos; 

10.  Assistência Social; 

11.  Gestão de Educação; 

12.  Portal de Consulta do Gestor Web; 

13. Gestão de Meio Ambiente WEB 
 
5.2 A solução deverá utilizar/funcionar com banco de dados plataforma livre 

sem restrições de limitação de utilização de memória RAM (Exemplos: Firebird e 
Postgre Sql). Não haverá custo adicional de licenciamento, caso o número de 
usuários, acessos simultâneos e/ou estações de trabalho seja alterado para mais 

ou para menos, esta variação estará automaticamente licenciada e não irá gerar 
custo adicional, devendo a empresa proponente declarar expressamente no 

envelope de habilitação, sob pena de desclassificação. 
 

6. DOS PRAZOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1 Os serviços terão início logo após assinatura de contrato, de acordo com o 

cronograma a ser estabelecido em comum acordo entre a Administração e a 
Contratada. Poderá ser previsto no cronograma, serviços de implantação, 
migração de dados, treinamento e manutenção, de forma simultânea e paralela, 

a fim de atender às expectativas da administração pública. 
6.2 Os serviços de implantação, treinamento e capacitação, customização, 

migração de dados, deverão ser realizados continuamente nos prazos estipulados 
no item 3 DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DOS DADOS, sendo mais 30 (trinta) 
dias de garantia dos sistemas onde não poderão ser cobrados os valores de 

horas técnicas e manutenção do sistema aplicativo contratado, nos termos deste 
edital.  

6.3 Os serviços terão início logo após assinatura de contrato, de acordo com o 
cronograma a ser estabelecido em comum acordo entre a Administração e a 
Contratada, num prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após assinatura do 

contrato. 
 

7 DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS OBRIGATÓRIAS 
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7.2 Os softwares abaixo descritos deverão funcionar em plataformas desktop e 
WEB simultaneamente, utilizando o mesmo banco de dados e sem a necessidade 

de integração manual e ou automatizada. A plataforma WEB, deve ser nativa, 
sem a utilização de plugins e deverá ser operável nos principais navegadores 
(Microsoft EDGE, Chrome, Firefox). Não será permitido qualquer simulação do 

ambiente web (Ex.: Remote Desktop WEB).  
 Contabilidade Pública, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Sistema de Tesouraria, Gestão de Compras e Licitações, Controle 
de Estoque e Almoxarifado, Controle Patrimonial, Gerenciamento de Frotas, 
Folha de Pagamento/Recursos Humanos, Gestão de Educação. 

7.3 O Sistema de Contabilidade Pública deverá utilizar o conceito de cadastro 
único, onde os credores cadastrados neste, deverão ser os mesmos do sistema 

de Compras e Licitações, Controle de Estoque e Almoxarifado, Gestão de Frotas e 
Controle Patrimonial e vice-versa. Para o cadastro/atualização de fornecedores 
os sistemas deverão importar os dados de nome, endereço e atividades da 

empresa do Sitio da receita Federal. 
7.4 O Software Tributário, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração de ISS, 

Atendimento ao Cidadão e ITBI Web deverão utilizara o mesmo banco de dados. 
As notas emitidas no sistema de Nota Fiscal Eletrônica, as Declarações de 
Prestador, Tomador e Instituições Bancárias, as Guias de Recolhimento e os 

processos do ITBI WEB, devem estar disponíveis para consultas, alterações e 
geração de relatórios junto ao Software Tributário. 

7.5 O Sistema de Folha de Pagamento e o Portal do Servidor Público, deverão 
utilizar o mesmo banco de dados, onde todas as solicitações disponíveis no Portal 
do Servidor, devem ser disponibilizadas para aprovação ou rejeição junto ao 

sistema de Folha de Pagamento. 
7.6 O Sistema de Protocolo WEB deve utilizar o mesmo banco de dados do 

Sistema Tributário. Os contribuintes criados no Sistema Tributário, deve ser o 
mesmo utilizado no Sistema de Protocolo e vice-versa. Deve ser possível efetuar 

a abertura e tramitação de protocolos no Sistema Tributário. 
7.7 O Sistema de Gestão de Educação deve ser integrado ao sistema de 
Almoxarifado. O lançamento da entrada de produtos no sistema de Gestão de 

Educação, deve ser através de processo de entrada de recebimento de produtos 
do Almoxarifado sem a necessidade de redigitação da movimentação 

7.8 O Sistema de Gestão de Saúde deve ser integrado ao sistema de 
Almoxarifado. O lançamento da entrada de produtos no sistema de Gestão de 
Educação, deve ser através de processo de entrada de recebimento de produtos 

do Almoxarifado, sem necessidade de redigitação da movimentação. 
7.9 O Sistema de Protocolo WEB, deverá disponibilizar ao contribuinte, a opção 

de consulta protocolos já abertos e, que o contribuinte abra seu protocolo 
conforme assuntos determinados pelo município. 
7.10 O Sistema de Meio Ambiente WEB deverá permitir que o contribuinte 

efetue a solicitação de Licenciamento Ambiental, Florestal, Autorizações e 
Declarações pelo próprio usuário de forma Online. 

 

8 PROVA DE CONCEITO 

8.2 Definida a empresa melhor classificada do presente certame (preço e 
habilitação), ela será convocada para a Prova de Conceito, a ser realizada em 

local disponibilizado por esta prefeitura, com equipamentos e demais 
infraestruturas a serem disponibilizadas pelo licitante. 
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8.3 A Prova de Conceito constará da apresentação da solução (Sistema) à 
Comissão especial, que será designada pela Administração através de portaria 

Municipal da autoridade competente. 
8.4 A não apresentação ou o não atendimento dos itens 7. DAS 
CARACTERÍSTICAS GERAIS OBRIGATÓRIAS elencados no Anexo I, ou 

funcionalidade constante do item 9. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS 
destacadas em NEGRITO, ensejará a imediata desclassificação da licitante, 

situação em que será chamada a próxima colocada no certame, para que 
proceda a sua apresentação. 
8.3.1  Será formada uma comissão de usuários da Prefeitura Municipal de 

Glorinha para avaliação dos sistemas propostos; 
8.5  A licitante deverá demonstrar os sistemas na data e hora aprazados. 

Qualquer alteração de prazo solicitada em decorrência de problemas técnicos ou 
outros fatores deverá ser feita por escrito e será avaliada pelo Pregoeiro; 
8.6 Os demais licitantes serão formalmente comunicados do local, data e hora 

designados, a fim de se fazerem presentes, por meio do seu representante 
credenciado, para participação na prova de conceito, caso possuam interesse. 

8.7 Não será permitido a interferência dos proponentes credenciados durante 
a sessão de demonstração dos sistemas, nem mesmo o uso de aparelhos de 
celular, câmeras filmadoras ou assemelhados, somente ao final da sessão estes 

poderão fazer suas considerações que constará em ata. 
8.8 A demonstração será realizada na sequência de requisitos estabelecida no 

Termo de Referência ou por amostragem, a critério do pregoeiro e Comissão 
Técnica de Avaliação. Os requisitos serão avaliados sequencialmente obedecendo 
a seguinte ordem: 

a) Das características obrigatórias, elencados no Anexo I – item 7; 
b) Das Especificações dos Sistemas de cada módulo, conforme descrição 

sequencial do referido elencados no Anexo I – item 9 destacados em NEGRITO; 
c) O tempo de apresentação dos sistemas bem como a data de realização deverá 

ser definida pelo pregoeiro e equipe de apoio e publicado no site do Município e 
não poderá ultrapassar 3 dias. 
 

9 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS 

 

9.2 CONTABILIDADE PÚBLICA 

9.1.1.Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução 
orçamentária e financeira. 
9.1.2.Utilizar o Empenho para: 

 Comprometimento dos créditos orçamentários 
 Emitir a nota de empenho ou documento equivalente definido pela 

entidade pública para a liquidação e a posterior Ordem de Pagamento para a 
efetivação de pagamentos. 
9.1.3.Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de 

complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários 
sejam passíveis de anulação parcial ou total. 

9.1.4.Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, 
das informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos, 
convênio e o respectivo contrato. 

9.1.5.Possibilitar o cadastramento de empresas de forma automática 
buscando os dados do site da Receita Federal. Deverá inclusive cadastrar 
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os CNAES e as atividades que a empresa exerce de acordo com espelho 
do cadastro da Receita. 

9.1.6.Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de 
empenhos. 
9.1.7.Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para 

acompanhamento de gastos da entidade. 
9.1.8.Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias 

possibilitando o seu complemento, anulação e baixa através da emissão 
do empenho. 
9.1.9.Permitir a contabilização de registros no sistema compensado aos 

movimentos efetuados na execução orçamentária. 
9.1.10. Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. 

9.1.11. Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, 
ordem de pagamento, etc) sejam impressas de uma só vez através de uma fila 
de impressão. 

9.1.12. Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos 
visualizando a data atual e a nova data de vencimento sem a 

necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho. 
9.1.13. Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a 
roteiros contábeis e partidas dobradas. 

9.1.14. Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da 
execução orçamentaria. 

9.1.15. Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto 
livre. 
9.1.16. Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento. 

9.1.17. Permitir a informação de retenções na emissão ou liquidação do 
empenho. 

9.1.18. Permitir a contabilização de retenções na liquidação ou pagamento do 
empenho. 

9.1.19. Permitir a utilização de subempenho para liquidação de empenhos 
globais ou estimativos. 
9.1.20. Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade. 
9.1.21. Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. 

9.1.22. Permitir controlar empenhos para adiantamentos, subvenções, auxílios 
contribuições, convênios. 
9.1.23. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o 

empenho no pagamento. 
9.1.24. Permitir a consulta de débitos de fornecedores de forma online 

no sistema tributário, no ato da liquidação e pagamento de empenho 
com a opção de emissão de guia de recolhimento dos débitos para a 
quitação. 

9.1.25. Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o 
número de dias para a prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma 

informativa ou restritiva. 
9.1.26. Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o 
recebimento de recurso antecipado caso o mesmo tenha prestação de contas 

pendentes com a contabilidade. 
9.1.27. Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da 

prestação de contas do recurso antecipado. 
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9.1.28. Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em 
atraso e pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, 

credor ou data limite da prestação de contas. 
9.1.29. Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, 
para a apuração e apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos 

meses já encerrados. 
9.1.30. Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último 

nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado. 
9.1.31. Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos 
eventos, e de seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações do 

respectivo Tribunal de Contas. 
9.1.32. Permitir que se defina vencimento para recolhimento de retenções 

efetuadas quando a mesma é proveniente de Folha de Pagamento. 
9.1.33. Permitir cadastrar os precatórios da entidade. 
9.1.34. Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua 

origem até o seu recolhimento, possibilitando ao usuário saber em qual 
documento e data foi recolhida qualquer retenção, permitindo assim a sua 

rastreabilidade. 
9.1.35. Permitir elaboração e alteração da ordem de pagamento dos empenhos 
sem a necessidade de efetuar do pagamento. 

9.1.36. Permitir restringir o acesso a unidades gestoras para determinados 
usuários. 

9.1.37. Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos 
sistemas de arrecadação, gestão de pessoal, patrimônio público, licitações e 
contratos. 

9.1.38. Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de 
acordo com os métodos de depreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida 

útil e valor residual para cada um dos bens. 
9.1.39. Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos 

bens patrimoniais de acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema 
de patrimônio. 
9.1.40. Permitir a exportação do movimento contábil com o bloqueio automático 

dos meses nas unidades gestoras descentralizadas do município para posterior 
importação na prefeitura, permitindo assim a consolidação das contas públicas 

do município. 
9.1.41. Permitir a importação, na base de dados da prefeitura, do movimento 
contábil das unidades gestoras descentralizadas do município, permitindo assim 

a consolidação das contas públicas do município. 
9.1.42. Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo 

possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e que 
posteriormente possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercício 
seguinte. 

9.1.43. Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, 
mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, 

atualizando e mantendo a consistência dos dados entre os exercícios. 
9.1.44. Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do 
exercício para o exercício seguinte. 

9.1.45. Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do 
exercício para o exercício seguinte. 

9.1.46. Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação 
já tiver sido realizada de modo que os saldos já implantados sejam substituídos. 
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9.1.47. No ato do empenhamento avisar quando o valor de compra por 
dispensa, por fornecedor está ultrapassando os valores previstos na Lei 8666/93. 

9.1.48. Permitir o cadastro de obras bem como seus respectivos fiscais, 
podendo vincular os empenhos referente à obra, as licenças ambientais, sua 
tramitação do início ao fim, com emissão de relatório dos empenhos liquidados, 

pagos e a pagar.  
9.1.49. Emitir relatórios gráficos de receitas, despesas, fluxo de caixa e receitas 

por fonte de recurso, permitindo efetuar filtros de período e entidades. 
9.1.50. Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996. 
9.1.51. Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996. 

9.1.52. Emitir relatórios contendo os dados da Educação para preenchimento do 
SIOPE 

9.1.53. Emitir relatórios contendo os dados da Saúde para preenchimento do 
SIOPS 
9.1.54. Emitir relatório de apuração do PASEP com a opção de selecionar 

as receitas que compõe a base de cálculo, o percentual de contribuição e 
o valor apurado. 

9.1.55. Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas 
no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988. 
9.1.56. Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a 

Educação, conforme Lei 9394/96 (LDB), que demonstre as receitas que 
compõem a base de cálculo, o percentual de vinculação, o valor arrecadado no 

período e o valor do repasse. 
9.1.57. Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras 
definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

9.1.58. Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou 
entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 

4320/64 e suas atualizações: 
9.1.59. Emitir relatório Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 

9.1.60. Emitir relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
9.1.61. Anexo 12 – Balanço Orçamentário; 
9.1.62. Anexo 13 – Balanço Financeiro; 

9.1.63. Anexo 14 – Balanço Patrimonial; 
9.1.64. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais 

9.1.65. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; 
9.1.66. Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante. 
9.1.67. Permitir a criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário. 

9.1.68. Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de 
Recursos ou Detalhamento da Fonte, e ainda, valores específicos relacionados à 

Saúde, Educação e Precatórios para utilização na emissão de demonstrativos. 
9.1.69. Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica 
específica, para a composição de um valor que será impresso em um 

demonstrativo. 
9.1.70. Permitir a impressão dos Anexos da LC 101. 

9.1.71. Permitir a criação de relatórios a partir de dados informados pelo 
usuário. 
9.1.72. Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente 

no banco de dados do sistema. 
9.1.73. Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada 

(administração direta e indireta), conforme exigido pela Lei 4.320/64 e suas 
atualizações. 
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9.1.74. Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. 

9.1.75. Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE. 
9.1.76. Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Federal, conforme layout 

definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. 
9.1.77. Gerar arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas/RS. 

9.1.78. Emitir todos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Lei 
de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

9.1.79. Emitir todos os Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade, 
conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

9.1.80. Emitir relatórios de conferência das informações mensais relativas aos 
Gastos com Pessoal, Educação, Saúde e FUNDEB. 
 

9.1.2 Plano Plurianual – PPA 

9.1.2.1. O Módulo PPA deve operar integrado aos Módulos de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Contabilidade e Orçamento Público. 
9.1.2.2. Permitir o cadastramento do planejamento orçamentário, estabelecido 

através das prioridades e metas quadrienais da administração pública; 
9.1.2.3. Possibilitar a efetiva transparência dos objetivos governamentais e 

uma clara visualização da destinação dos recursos públicos; 
9.1.2.4. Possibilitar o controle da realização das ações a partir da execução da 
LOA; 

9.1.2.5. Ser adequado à legislação inerente ao processo de elaboração, 
execução e avaliação dos objetivos planejados; 

9.1.2.6. Servir de suporte para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei do Orçamento Anual. 
 

9.1.3 Lei De Diretrizes Orçamentárias – LDO- O Módulo LDO deve operar 
integrado aos Módulos do Plano Plurianual. 

9.1.3.1 Permitir o cadastro das diretrizes, prioridades e metas da administração 
pública Municipal; 

9.1.3.2 Contabilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no Plano 
Plurianual; 

9.1.3.3 Orientar a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício 
financeiro; 
9.1.3.4 Permitir o cadastramento dos anexos de metas e riscos fiscais 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e padronizados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

9.1.4 Sistema de Tesouraria 

9.1.4.1. Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, 
de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas 

entidades bancárias. 
9.1.4.2. Possuir controle de talonário de cheques. 
9.1.4.3. Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. 

9.1.4.4. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de 
conciliação bancária. 

9.1.4.5. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas 
bancárias dentro de um período determinado. 
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9.1.4.6. Geração de Ordem Bancária Eletrônica em meio magnético, ajustável 
conforme as necessidades do estabelecimento bancário. 

9.1.4.7. Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar 
de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. 
9.1.4.8. Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública 

efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos 
efetuados pela tesouraria sem a necessidade de geração de arquivos. 

9.1.4.9. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um 
único cheque. 
9.1.4.10. Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. 

9.1.4.11. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser 
agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. 

9.1.4.12. Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação 
diária da Tesouraria. 
9.1.4.13. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. 

9.1.4.14. Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará 
automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. 

9.1.4.15. Permitir a autenticação eletrônica de documentos. 
9.1.4.16. Efetuar automaticamente o lançamento no sistema de 
arrecadação, da retenção efetuada no empenho, quando esta referir-se a 

tributos sem necessidade de lançamento manual no sistema de 
arrecadação. 

9.1.5 Portal de Transparência e Acesso A Informação 
9.1.5.1. Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao 
sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao 

cidadão visualizar as seguintes informações. 
a. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas; 

b. Possibilidade de exportar as informações em um ou mais arquivos através de 
um formato aberto (não proprietário); 

c. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que 
originou a despesa orçamentária; 
9.1.5.2. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos 

credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa 
orçamentária; 

9.1.5.3. Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta; 
9.1.5.4. Demonstrar as obras municipais, detalhamento da obra, valores, 
origem dos recursos e processo licitatório, buscado as informações 

diretamente do cadastro de obras. 
9.1.5.5. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos 

empenhos orçamentários, extra orçamentários e de restos a pagar; 
9.1.5.6. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de 
selecionar os registros por período, unidade gestora, credor, documento 

do credor (CPF/CNPJ), número do empenho e tipo do empenho 
(orçamentário, extra orçamentário ou restos a pagar); 

Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações; 
a. Unidade gestora; 
b. Data de emissão; 

c. Funcional programática; 
d. Fonte de recursos; 

e. Credor, com seu respectivo documento; 
f. Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; 
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g. Número do processo de compra; 
h. Número do convênio; 

i. Número do contrato; 
j. Histórico do empenho; 
k. Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e 

valor unitário; 
9.1.5.7 Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade 

gestora ou de todas de forma consolidada; 
9.1.5.8 Demonstrar os repasses efetuados para o Terceiro Setor, bem 
como a prestação de contas referente a cada repasse, demonstrando as 

despesas item a item. 
9.1.5.9 Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo 

valores individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível (quando existir), 
Natureza da Despesa e Credores; 
9.1.5.10 Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo 

valores individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, 
Natureza da Despesa e Credores; 

9.1.5.11 Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo 
valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, 
Natureza da Despesa e Credores; 

9.1.5.12 Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), 

Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores; 
9.1.5.13 Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo 
valores individuais e totais por Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, 

Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores; 
9.1.5.14 Demonstrar os bens os bens patrimoniais separando por tipo de bem. 

9.1.5.15 Nos bens do tipo veículo, o sistema deverá demonstrar as 
movimentações de portaria e os lançamentos de movimentações do veículo, de 

montagens e desmontagens de pneus. 
9.1.5.16 Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores 
individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza da 

Despesa e Credores; 
9.1.5.17 Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo 

valores individuais e totais por Esfera, Natureza da Despesa e Credores; 
9.1.5.18 Movimentação das Despesas envolvendo os Elementos 
“Diárias” e “Passagens”, contendo valores individuais e totais por 

Elemento e Credor. Demonstrar também a tabela de diárias do 
município. 

9.1.5.19 Movimentação de Arrecadação das Receitas por Natureza da Receita, 
contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, 
Rubrica, Alínea, Sub línea e Detalhamento; 

9.1.5.20 Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de 
Previsão Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação 

Bruta, 
9.1.5.21 Deduções da Receita e Arrecadação Líquida; 
9.1.5.22 Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, 

Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, em Liquidação (esta 
informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), Valor 

Liquidado e Valor Pago;  
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9.1.5.23 Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os 
valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado; 

9.1.5.24 Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais 
efetuados no dia, no mês e no período selecionado; 
9.1.5.25 Demonstração dos contratos efetuados, aditivos do contrato, valores 

empenhados liquidados e saldo do contrato. 
9.1.5.26 Movimentação dos empenhos a pagar contendo a Data de 

Vencimento, Fornecedor, Valor a Pagar, Número do Empenho, Tipo do Empenho, 
Fonte de 
9.1.5.27 Recursos, Descrição do Movimento, Processo Licitatório (se houver), 

Valor 
Empenhado e Valor a Pagar; 

9.1.5.25 Movimentação de recursos financeiros extraorçamentários repassados 
entre entidades públicas da mesma esfera de governo, contendo unidade 
concessora/recebedora, finalidade da transferência, programação inicial, histórico 

de movimentos e resumo da transferência; 
9.1.5.26 Demonstrar as secretarias do município, bem como as informações 

relativas a estas; 
9.1.5.27 Data da última atualização dos dados efetuada; 
9.1.5.28 Demonstração dos processos licitatórios efetuados, bem como os 

anexos que a entidade disponibilizou, contratos efetuados referente ao processo 
licitatório, ganhadores e preços item a item. 

9.1.5.29 Acesso à informação, possibilitando a solicitação do cidadão à 
Entidade, 
acompanhamento de sua solicitação via Protocolo e um gráfico apresentando 

estes atendimentos pela entidade, também um gerenciador para a Entidade lidar 
com estas solicitações. 

 

9.2 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESKTOP E WEB 

9.2.1.Registrar os processos licitatórios identificando o número do 
processo, objeto, modalidade de licitação e datas do processo; 

9.2.2.Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e 
julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, anulação, 
adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços; 

9.2.3.Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, 
permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de 

designação ou exoneração e expiração, com controle sobre o prazo de 
investidura; 

9.2.4.Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou 
material; 
9.2.5.Disponibilizar as Leis referente a processos licitatórios; 

9.2.6.Possibilitar que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam 
preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, 

posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no 
sistema, sem necessidade de redigitação; 
9.2.7.Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da 

execução da autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, 
rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de contratos; 

9.2.8.Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as 
autorizações de empenho e a respectiva reserva de saldo; 
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9.2.9.Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de 
chamamento até o fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, 

controlando o vencimento de documentos, bem registrar a inabilitação por 
suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação; 
9.2.10. Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e 

Ordens de Serviço; 
9.2.11. Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, 

ordens de execução de serviços, extrato contratual, cartas contrato, deliberações 
e pareceres possam ser formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos 
constantes bem sua disposição dentro do documento; 

9.2.12. Permitir a cópia de solicitações de forma a evitar redigitação de dados 
de processos similares; 

9.2.13. Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais 
devem ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de 
informações; 

9.2.14. Possuir portal web para disponibilização dos editais de licitação, 
disponibilizando os arquivos do edital e cadastro do fornecedor que 

efetuou o download dos mesmos. Deverá ficar registrado no processo 
licitatório os fornecedores que efetuaram download dos editais. 
9.2.15. Registrar a Sessão Pública do Pregão; 

9.2.16. Permitir o controle sobre o saldo de licitações; 
9.2.17. Permitir fazer aditamentos, e atualizações de registro de preços; 

9.2.18. Permitir cotação de preço para a compra direta; 
9.2.19. Possibilitar o cadastramento de fornecedores buscando as informações 
automaticamente do site da Receita Federal do Brasil, sem a necessidade de 

digitação das informações disponibilizadas pela receita. Deverá cadastrar 
também as atividades e o CNAE fiscal da empresa de acordo com espelho do 

cadastro da Receita Federal. 
9.2.20. Possuir rotina para geração de arquivos de Licitações e Contratos para 

atendimento ao Licitacon/RS 
 

9.3 CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO DESKTOP E WEB 

9.3.1.Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes 
nos diversos almoxarifados; 
9.3.2.Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e 

controle do consumo; 
9.3.3.Possuir controle da localização física dos materiais no estoque; 

9.3.4.Permitir a geração de pedidos de compras para o setor de 
licitações; 
9.3.5.Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser vinculada 

com o respectivo Pedido de Compra, controlando assim o saldo de 
material a entregar. 

9.3.6.Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo 
atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não 
atendido das requisições; 

9.3.7.Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 
9.3.8.Controlar o estoque mínimo, máximo dos materiais de forma 

individual. 
9.3.9.Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas 
relativas à movimentação do estoque para cada material, de forma analítica; 

9.3.10. Permitir o registrar inventário; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

32 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  

E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

9.3.11. Tratar a entrada de materiais recebidos em doação ou devolução; 
9.3.12. Possuir integração com o sistema de administração de frotas 

efetuando entradas automáticas nos estoques desse setor; 
9.3.13. Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata; 
9.3.14. Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data 

selecionada; 
9.3.15. Possibilitar a definição parametrizada através de máscara dos locais 

físicos e de classificação de materiais; 
9.3.16. Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados 
específicos; 

9.3.17. Possuir total integração com o sistema de compras e licitações 
possibilitando o cadastro único dos produtos e fornecedores e efetuando a 

visualização dos pedidos de compras naquele sistema; 
9.3.18. Emitir recibo de entrega de materiais; 
9.3.19. Permitir a movimentação por código de barras; 

9.3.20. Elaborar relatórios de Consumo Médio e de Curva ABC 
 

9.4 CONTROLE PATRIMONIAL DESKTOP E WEB 

9.4.1.Promover a contabilização das depreciações e demais mutações de valores 

patrimoniais, de forma automatizada; 
9.4.2.Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros 

órgãos da administração pública; 
9.4.3.Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
9.4.4.Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou 

coletivo dos bens; 
9.4.5.Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser 

parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a 
serem impressos, bem como selecionar a disposição desses campos 
dentro do corpo do documento; 

9.4.6.Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário; 
9.4.7.Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, 

mas pertencentes a outro setor, durante o inventário; 
9.4.8.Ao acessar o sistema de patrimônio, o sistema deverá informar se 
há bens a patrimoniar oriundos de empenhos liquidados. 

9.4.9.Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso 
(alienação, sessão e baixa); 

9.4.10. Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante; 
9.4.11. Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas 
dos bens; 

9.4.12. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras 
para leitura ótica; 

9.4.13. Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada 
pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos, bem 

como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta. 
9.4.14. Emitir todos os relatórios destinados à prestação de contas; 
9.4.15. Emitir nota de transferência de bens; 

9.4.16. Permitir a cópia de bens com opção de inserção da quantidade 
de bens a copiar e também permitir cópia por numeração inicial e final 

de um bem. 
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9.4.17. Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada 
pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos, bem 

como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento; 
9.4.18. Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como 
depreciações, amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes 

aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida 
útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do 

imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos 
demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP; 
9.4.19. Manter registro histórico de toda a movimentação dos itens 

patrimoniais; 
9.4.20. Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado 

tanto pelo seu código interno, como pela placa de identificação; 
9.4.21. Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal 
referentes ao item; 

9.4.22. Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 
9.4.23. Permitir armazenar os históricos das subtrações dos bens (depreciações, 

amortizações e exaustões) mesmo após novas avaliações patrimoniais; 
9.4.24. Manter registro do valor bruto, da depreciação/amortização/exaustão no 
período e acumuladas no início e no final do período. 

 

9.5 GERENCIAMENTO DE FROTAS DESKTOP E WEB 

9.5.1.Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e 
equipamentos; 

9.5.2.Gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de 
terceiros); 

9.5.3.Gastos com manutenções: 
9.5.4.Emitir balancete de gastos, por veículo, ou geral; 
9.5.5.Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível; 

9.5.6.Permitir registrar serviços executados por veículo; 
9.5.7.Permitir o controle dos seguros dos veículos, com os dados da 

apólice como vencimento, seguradora, corretora, e também, a anexação 
desta ao cadastro do seguro. 
9.5.8.Emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de 

manutenção preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas e 
equipamentos permitindo gerar as respectivas ordens de serviço a partir desses 

planos; 
9.5.9.Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, 
setor requisitante, tempo de utilização e distância percorrida; 

9.5.10. Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos 
motoristas, permitindo parâmetro onde o sistema avise que há 

condutores com CNH vencida a partir de quantidade de dias anterior ao 
vencimento; 

9.5.11. Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes 
diretamente sobre os veículos; 
9.5.12. Permitir o cadastro de eixos e de pneus dos veículos, 

possibilitando registro da movimentação de montagem, desmontagem, 
rodízio, troca, conserto e baixa dos pneus. 

9.5.13. Manter controle físico do estoque de peças e material de consumo; 
9.5.14. Manter cálculo exato e efetivo do consumo de combustível por veículo, 
calculando o consumo médio, custo médio por unidade de utilização. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

34 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  

E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

9.5.15. Permitir o controle das obrigações dos veículos como IPVA, seguros e 
licenciamento; 

9.5.16. Permitir o registro de infrações envolvendo os veículos, 
registrando datas e valores envolvidos, permitindo a anexação de 
documentos referentes a estes; 

9.5.17. Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e Horímetros). 
9.5.18. Permite cadastro e controle de veículo bi-combustível. 

9.5.19. Permite o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota 
9.5.20. Permite a anexação de documentos e imagens nas ocorrências dos 
veículos. 

 

9.6 FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS DESKTOP E WEB 

9.6.1.Ser multi – empresa;  
9.6.2.Permitir a troca de empresa sem necessidade de fechar o sistema; 

9.6.3.Permitir a captação e manutenção de informações funcionais de pessoal 
ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica; 

9.6.4.Permitir uso de plataforma Desktop e/ou Web do sistema de folha 
de pagamento; 
9.6.5.Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho 

para um mesmo servidor (temporários e efetivos), mantendo o mesmo 
número de matrícula alterando apenas o contrato; 

9.6.6.Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de 
acesso restrito por lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por 
lotação de acesso, para descentralização das atividades; 

9.6.7.Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das 
verbas e valores de todos os pagamentos e descontos; 

9.6.8.Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de 
informações cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma 
automática, telas de manutenção destas informações, com possibilidade de 

parametrizar layouts diversos, para emissão de relatórios e geração de arquivos; 
9.6.9.Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando 

automaticamente a baixa na época e condições devidas; 
9.6.10. Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas 
para pagamento por ocasião de férias, 13º e folha de pagamento, com 

suas respectivas fórmulas, conforme determinação judicial; 
9.6.11. Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e 

averbada, que o servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para 
pagamento de quintos ou décimos de acordo com a legislação; 
9.6.12. Permitir  

9.6.13. Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões 
de tempo de serviço e disponibilizar informações para cálculo e 

concessão aposentadoria; 
9.6.14. Permitir parametrização para abatimentos em tempo de serviço; 

9.6.15. Permitir controle de afastamentos e licenças com informações 
de tipo de documento, médicos, peritos e datas de perícias; 
9.6.16. Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, 

realizado e saldo); 
9.6.17. Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando 

reajustes globais e parciais; 
9.6.18. Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 
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9.6.19. Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos 
dependentes, tais como salário família e auxílios creche e educação; 

9.6.20. Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço 
(anuênio, quinquênio, licença prêmio e outros), com controle de prorrogação ou 
perda por faltas e afastamentos; 

9.6.21. Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a 
concessão, gozo ou transformação em abono pecuniário da licença-prêmio; 

9.6.22. Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham 
sido consignados em folha, mostrando a parcela paga e a pagar no holerite; 
9.6.23. Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes 

de horas extras, adicionais noturnos, convênios e descontos diversos; 
9.6.24. Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte; 

9.6.25. Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota 
Fiscal e outros, integrando essas informações para DIRF; 
9.6.26. Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos 

de duplo vínculo, quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 
9.6.27. Permitir cálculo de simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

9.6.28. Possuir rotina de cálculo do Décimo Terceiro (Adiantamento, Anual e 
Complemento Final em Dezembro) 
9.6.29. Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 

9.6.30. Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de 
trabalho e demissões; 

9.6.31. Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do 
lançamento do valor complementar via movimento de rescisão pela competência 
do pagamento, gerando automaticamente o registro destes valores no cálculo de 

rescisão para integração contábil; 
9.6.32. Permitir o cálculo de Folha Complementar com encargos 

(IRRF/Previdência), de informações que chegaram com atraso para 
cadastramento; 

9.6.33. Permitir o cálculo de Folha Complementar sem encargos 
(IRRF/Previdência), para pagamento das diferenças de meses anteriores, a 
serem pagas no mês da Folha Atual; 

9.6.34. Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e 
pensionistas, tratando adequadamente os diversos regimes jurídicos, 

adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou 
individuais; 
9.6.35. Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) 

para servidores com término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no 
mês, o qual deverá ser rescindido ou prorrogado; 

9.6.36. Após cálculo mensal fechado, deve permitir a reabertura do cálculo 
mensal através da permissão de um usuário autorizado; 
9.6.37. Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos 

por período; 
9.6.38. Permitir a geração de arquivo da folha de pagamento para a 

contabilização, sem a necessidade de enviar arquivos via rede, e-mail, pen drive 
e outros dispositivos; 
9.6.39. Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, 

eSocial, Fundo de Previdência Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS), GRFC, 
GRRF, SEFIP/GFIP e CAGED; 

9.6.40. Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, 
Comprovante de Rendimentos e pagamento PIS/PASEP; 
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9.6.41. Permitir a formatação e emissão de contracheques com livre formatação 
desses documentos pelo usuário; 

9.6.42. Possuir exportação para folha de pagamento em arquivo excel; 
9.6.43. Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário e 
quando disponível pelo banco a geração de arquivo para holerite em terminal 

bancário; 
9.6.44. Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos como imagem nos 

relatórios; 
9.6.45. Permitir configuração de margem consignável e elaboração de carta 
margem com layout aberto e com código de autenticidade; 

9.6.46. Permitir o lançamento de diárias, com informações da data de 
pagamento, data de início e fim, motivo e destino da viagem. 

9.6.47. Permitir cadastro de repreensões permitindo o cadastro do repreendido 
e repreensor, data e motivos da repreensão. 
9.6.48. Permitir cadastro de substituições, com informações de data inicial e 

final e motivo da substituição. 
9.6.49. Permitir cadastro de Ações judiciais, com informações do processo 

judicial, e advogado responsável. 
9.6.50. Permitir criação de campos do usuário para inclusão no cadastro de 
trabalhadores; 

9.6.51. Possuir gerador de relatórios disponível em menu; 
9.6.52. Permitir validar a chave de habilitação do sistema através de checagem 

via internet sem necessidade de cópia de arquivos; 
9.6.53. Possuir históricos de atualizações de versões efetuadas no sistema; 
9.6.54. Possuir consulta de log com vários meios de consulta; 

9.6.55. Separar os cálculos por tipo de referência ex: folha mensal, 
adiantamento, rescisão, folha complementar e 13º salário; 

9.6.56. Permitir através de senha de administrador o encerramento e 
reabertura de referências já encerradas; 

9.6.57. Permitir parâmetros das verbas com integração direta com o portal da 
transparência, podendo disponibilizar proventos e descontos; 
9.6.58. Possuir rotinas de geração de informações para o E-Social. 

9.6.59. Emissão de ficha financeira do funcionário sendo emitida por períodos; 
9.6.60. Geração dos arquivos anuais DIRF e RAIS; 

9.6.61. Emissão do informe de rendimentos conforme layout da receita federal; 
9.6.62. Possuir rotina para rejeitar ou aprovar e lançamento automático, 
referente às solicitações efetuadas via contra cheque WEB. Possuir comparativo 

mensal, podendo comparar duas referências com eventos diferentes; 
9.6.63. Permitir a emissão de gráficos de trabalhadores, podendo efetuar filtros 

por divisão, vínculo, cargos, salários, categoria funcional entre outros, com 
opções de ordenação por quantidade, alfabética e numérica.  
9.6.64. Possuir cadastro de EPI’s com controle de entrega, devolução e validade 

dos equipamentos; 
9.6.65. Permitir a manutenção e conferência do cálculo em tela podendo 

incluir, alterar e excluir qualquer tipo de movimentação tais como férias, 
licença prêmio, eventuais e fixos, sem que haja a necessidade de 
abertura de nova tela; 

9.6.66. Emissão de ficha financeira de autônomos; 
9.6.67. Geração do arquivo para atender o tribunal de contas do Estado; 

9.6.68. Possui layout da portaria 1510 do MTE para importação de arquivo do 
relógio ponto; 
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9.6.69. Permitir a manutenção das batidas efetuadas a partir da coleta dos 
relógios ponto; 

9.6.70. Permitir a inclusão de feriados e ponto facultativo para o controle junto 
ao ponto eletrônico; 
 

9.6.2 Ato Legal 

9.6.2.1 Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, 
Requisições e outros);  
9.6.2.2 Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, 

independente das alterações cadastrais do funcionário, Afastamentos e 
Benefícios Fixos; 

9.6.2.3 Permitir qualquer alteração em layout para qual seja o documento; 
 

9.6.3 PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 

9.6.3.1. Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de 
monitoração Biológica por período, mantendo histórico atualizado; 

9.6.3.2. Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de 
monitoração dos registros Ambientais por período, mantendo histórico 

atualizado; 
9.6.3.3. Permitir gerenciar e manter atualizado todas as informações 

cadastrais, pertinentes ao PPP, como alteração de cargos, mudança de agente 
nocivo, transferências, descrição dos cargos e atividades exercidas pelo 
funcionário; 

9.6.3.4. Permitir registrar e manter atualizado o histórico, as técnicas 
utilizadas para neutralização de agentes nocivos à saúde. 

9.6.3.5. Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e 
manter os dados históricos; 
9.6.3.6. Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do 

trabalhador à fatores de riscos; 
9.6.3.7. Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 

 

9.6.4. Concurso Público 

9.6.4.1 Permitir a realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos 
para provimento de vagas, efetuando a avaliação dos candidatos do concurso; 

9.6.4.2 Cadastrar concursos: cargo, concursados por cargo, órgão 
solicitante, disciplinas do concurso e edital. 
9.6.4.3 Cadastrar candidatos inscritos e candidatos classificados: dados 

pessoais, dados de endereçamento, documentos, nota final 
(aprovado/reprovado), data nomeação, data da posse e edital com possibilidade 

de importação de dados do cadastro da empresa organizadora do concurso. 
 

9.6.5. Portal do Servidor Público Web 

9.6.4.4 Permitir consulta e emissão do contracheque via internet, com 

parametrização do servidor de acesso com critérios para geração da senha 
inicial, permitindo alteração da senha após primeiro acesso; 
9.6.4.5 Permitir visualizar a ficha funcional; 

9.6.4.6 Permitir visualizar a ficha financeira; 
9.6.4.7 Permitir emitir margem consignável limitando emissões dentro do 

mês; 
9.6.4.8 Permitir verificar a autenticidade da margem consignável 
9.6.4.9 Permitir visualizar e imprimir o informe de rendimentos dos anos 
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enviados; 
9.6.4.10 Permitir o visualizar o histórico de FGTS; 

9.6.4.11 Permitir consultar faltas; 
9.6.4.12 Permitir consultar afastamentos; 
9.6.4.13 Permitir consultar espelho do ponto eletrônico; 

9.6.4.14 Permitir alterar a senha de acesso sem intervenção do 
administrador; 

9.6.4.15 Permitir consulta pública a concursos/processo seletivo; 
9.6.4.16 Permitir consulta de contribuição previdenciária; 
9.6.4.17 Permitir alteração cadastral com validações do administrador; 

9.6.4.18 Permitir solicitações de férias, licença prêmio e faltas abonadas com 
aprovação do administrador; 

9.6.4.19 Permitir solicitação de adiantamento de décimo terceiro; 
 

9.7 TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL 

9.7.1.Permitir o cadastro e o gerenciamento dos cadastros imobiliário, 

mobiliário, bem como o lançamentos de impostos, taxas, contribuições e preço 
público; 
9.7.2.Permitir o controle e gerenciamento dos lançamentos e da dívida ativa do 

município; 
9.7.3.Possuir o conceito de cadastro consolidado das informações municipais 

(Cadastro Único ou Geral), com identificação unificada do cidadão; 
9.7.4.Permitir o cadastramento de contribuintes buscando dados 
automaticamente da Receita Federal do Brasil, quando esses estiverem 

disponíveis. 
9.7.5.O Sistema deverá possibilitar a formatação e/ou personalização de 

qualquer relatório (cadastrais, financeiros, consulta financeira de 
contribuintes, extratos), permitindo criar quantos modelos de relatórios 
forem necessários para que o usuário escolha o mesmo no momento da 

geração do relatório. Nesta personalização deve ser possível alterar a 
disposição de qualquer informação do relatório, bem como alterar a 

formatação das informações/palavras (negrito, itálico, sublinhado, 
cores).  
9.7.6.Permitir a emissão em segunda via de todos os documentos oficiais; 

9.7.7.Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras 
legais, integralmente relacionadas à tabela de zonas cadastrais imobiliárias do 

município; 
9.7.8.Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, 
bem como o controle de mudanças de moeda; 

9.7.9.Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos 
controlados pelo sistema, de forma parametrizada; 

9.7.10. Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e 
individualizados, dos valores inerentes à obrigação principal e acréscimos legais, 

com destaque para cada item, aplicável a quaisquer tributos e/ou receitas 
derivadas; 
9.7.11. Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao 

estabelecido pelo Código Tributário Municipal, bem como por qualquer outro 
conjunto de leis ou normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no 

contexto de atuação da solução; 
9.7.12. Gerenciar o calendário de dias úteis por exercício; 
9.7.13. Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercício; 
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9.7.14. Permitir a emissão de documentos oficiais, comprovantes de quitação 
de débitos de qualquer natureza; 

9.7.15. Permitir que a emissão do documento de Notificação do Lançamento 
seja feita em conjunto com a Guia de Recolhimento dos Tributos, em um único 
documento; 

9.7.16. Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos 
controlados pelo sistema; 

9.7.17. Permitir a Emissão de Guia para pagamento de valores parciais, 
com opção de incluir uma ou mais parcelas; 
9.7.18. Permitir a abertura de protocolo, consulta e tramitação dos mesmos, 

imprimindo os seus documentos e guias para o pagamento de taxas. 
9.7.19. Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, 

reduções de alíquota e de bases de cálculo; 
9.7.20. Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliária e imobiliária, 
tais como: ativos, inativos, baixados, dentre outras situações; 

9.7.21. Gerenciar as operações de estornos, cancelamentos, pagamentos, 
extinção, exclusão, parcelamentos, isenções, suspensões do crédito tributário e 

lançamentos de qualquer natureza. No cancelamento o sistema deverá permitir o 
cancelamento parcial da parcela; 
9.7.22. Permitir a compensação de divida, proporcional ou nas parcelas mais 

antiga. 
9.7.23. Permitir a emissão das Guias de Recolhimento com incorporação de 

códigos de barra, padrão CNAB/FEBRABAN, para recebimento das mesmas pelas 
instituições financeiras arrecadadoras, integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional; 

9.7.24. Permitir a criação e gerenciamento de ordem de serviços vinculado aos 
cadastros do imobiliário, mobiliário e cadastro único de contribuinte; 

9.7.25. Permitir a cobrança de tributos e/ou receitas derivadas, através de 
débito automático em conta corrente, no domicílio bancário autorizado pelo 

contribuinte; 
9.7.26. Gerenciar o recolhimento dos tributos e/ou receitas derivadas e 
classificar os dados da arrecadação, através da leitura de arquivos de dados em 

formato digital com layout pré-determinado, disponível a Licitante Vencedora; 
9.7.27. Possuir rotina que permita a integração com o sistema 

contábil/financeiro do município, sem a necessidade de geração de arquivos 
formato digital, gerando automaticamente os lançamentos contábeis da receita 
arrecadada e classificada, sem que haja a necessidade de redigitação; 

9.7.28. Possuir emissão de etiquetas, permitindo inclusive a parametrização da 
distribuição de seu conteúdo dentro do corpo da etiqueta; 

9.7.29. Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos 
os lançamentos efetuados, com os respectivos valores, datas de vencimento e 
pagamento, mesmo aqueles advindos de exercícios anteriores, informando em 

que fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa), 
permitindo a consulta parametrizada de extratos da posição financeira, 

destacando os acréscimos legais dos valores principais. Quando for uma dívida 
parcelada deverão ser demonstrados no extrato os exercícios que deram origem 
ao parcelamento, e ainda se essa origem for dividas ajuizada deverá ser 

demonstrando todos número dos processos judiciais dessas dívidas da origem do 
parcelamento; 
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9.7.30. Nos extratos de posição financeira do contribuinte, que seja 
proprietário de mais de um imóvel, assegurar que também sejam listados os 

lançamentos e pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade; 
9.7.31. Permitir o parcelamento, reparcelamento de débitos de qualquer 
natureza, inclusive os inscritos em dívida ativa e não executados, com a criação 

de regras parametrizáveis aplicadas no controle destas operações, possibilitando 
a emissão de guias de recolhimento e dos termos de parcelamento, realizando a 

gestão integral da carteira; 
9.7.32. Permitir o estorno de Parcelamento com o abatimento dos 
valores pagos, e também ter uma opção para refazer o mesmo 

parcelamento, sem necessidade de criação de um novo parcelamento. 
9.7.33. Permitir parcelamentos de dívidas ativa, dívida do exercício e dívida 

ajuizada em um único parcelamento e na contabilização dos valores pagos das 
parcelas desse parcelamento desmembrar o que recebeu de dívidas ativa, dívida 
do exercício e dívida ajuizada de cada uma das receitas parceladas, bom como as 

respectivas correções, multa e juros de cada uma das receitas parceladas. 
9.7.34. Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com 

efeito de negativa, sobre os tributos controlados pelo sistema e permitir a 
consulta da autenticidade via web; 
9.7.35. Permitir a configuração dos tipos de cálculo de multa, juros e correção 

monetária e seus parâmetros pelo próprio usuário administrador do sistema, sem 
a necessidade de utilizar linguagem de programação. 

9.7.36. Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou indevidamente; 
9.7.37. Permitir a criação de limites de diferença entre os valores calculados 
pelo sistema e os valores pagos pelo contribuinte, para que no momento da 

baixa, tanto pelo arquivo de retorno do banco ou pela baixa manual, se esse 
limite for ultrapassado o sistema automaticamente gera a baixa parcial do 

lançamento, deixando como resíduo (em aberto) a diferença entre o valor 
calculado e o valor efetivamente pago; 

9.7.38. Permitir a simulação de atualização de valores de multa e juros e 
correção por receita, sem a necessidade geração de lançamento pelo sistema. 
9.7.39. Permitir a prorrogação de vencimento de qualquer tipo de lançamento 

de receita; 
9.7.40. Gerenciar a situação cadastral do imóvel, permitindo a emissão de 

relatório de conformidade; 
9.7.41. Gerenciar operações de englobamento e/ou parcelamento do solo e 
manter dentro do cadastro do imobiliário a vinculação dos cadastros que deram 

origem ao englobamento ou o parcelamento do solo; 
9.7.42. Permitir a vinculação da planta do imóvel, fotos da fachada, e também 

permitir anexar arquivos (documentos digitalizados) para futuras consultas 
dentro do cadastro do imóvel. (Apenas salvar o caminho dos dados não atende o 
item) 

9.7.43. Permitir a consulta dos históricos de transferência de proprietários e 
das ordens de serviços vinculada ao cadastro dentro da tela do cadastro do 

imobiliário; 
9.7.44. Permitir a consulta das notificações de posturas e histórico de 
alterações gerado automaticamente dentro da tela de cadastro do imóvel; 

9.7.45. Permitir no cadastra do imóvel o cadastro dos logradouros e dos 
imóveis confrontantes; 

9.7.46. Permitir a criação de cadastramento automático de imóveis, copiando 
as informações de um cadastro base para facilitar o cadastro de loteamentos 
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novos, inserindo a quantidade de vezes que deseja efetuar cópia. Após a criação 
automática desses cadastros o usuário altera apenas as informações que 

divergem do cadastro base. 
9.7.47. Permitir a consulta de todos os cadastros do mobiliário vinculado os 
cadastros do imóvel dentro da tela de cadastro do imobiliário; 

9.7.48. Quando o usuário estiver dentro de um determinado cadastro do 
imobiliário, permitir o lançamento de guias de ITBI, receitas diversas, emissão de 

extrato, emissão de listagem de débito, consulta de dívida, emissão de guias de 
dívida, geração de parcelamento e cálculo do IPTU sem a necessidade de fechar 
a tela e fazer uma nova pesquisa ou redigitação do código cadastral. 

9.7.49. Permitir a geração de um relatório comparando os valores lançado no 
exercício anterior com o exercício atual indicando o percentual da diferença para 

facilitar a conferência dos novos lançamentos de IPTU; 
9.7.50. Permitir a Geração do arquivo para a INFOSEG. 
9.7.51. Gerar relatórios estatísticos de imóveis através de gráficos, podendo 

efetuar filtros e comparações através de dados cadastrais. 
9.7.52. Permitir o cadastro de condomínios e edifícios, possibilitando informar 

os dados do mesmo, como endereço, quantidade de apartamentos, pavimentos, 
garagens, área comum, área total e seus respectivos blocos. 
9.7.53. Permitir o cadastramento dos imóveis rurais com os dados específicos 

da propriedade rural, como número de registro no INCRA, nome da propriedade, 
valor venal e área em m2 hectare e alqueire da propriedade; 

9.7.54. Na geração da guia de ITBI de Imóvel rural, buscar automaticamente o 
valor venal e a área que estão dentro do cadastro rural do município; 
9.7.55. Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do 

lançamento do IPTU, prevendo a possibilidade de, na emissão da guia de 
recolhimento, incluir valores de outros tributos; 

9.7.56. Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas 
a todo o município ou a uma região territorial específica; 

9.7.57. Geração de números para sorteio de campanhas municipais podendo 
ser definido a quantidade e módulo a participar.  
9.7.58. Gerenciar tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo 

do IPTU, em conformidade com a planta de valores do município; 
9.7.59. Permitir a emissão da certidão de valor venal do imóvel; 

9.7.60. Atender integralmente ao estatuído na resolução IBGE/CONCLA Nº 01 
de 25/06/1998 atualizada pela resolução CONCLA Nº 07 de 16/12/2002 que 
prevê o detalhamento do CNAE (Código de Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas), com a opção de vincular valores e fórmula de cálculo que serão 
utilizados para a cobrança dos tributos anual do cadastro mobiliário. 

9.7.61. Permitir a vinculação da lista de serviço (Lei 116) com o 
cadastro da Atividade CNAE, para que no cadastramento do mobiliário 
seja automaticamente definido o item da lista de serviço a partir da 

atividade CNAE informada. 
9.7.62. Permitir a geração de arquivos para prestação de contas da campanha 

eleitoral conforme layout definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral); 
9.7.63. Permitir a emissão de relatórios estatísticos de empresas por 
atividades, tomadores de serviço, prestadores de serviço, CNAE Fiscal e outros, 

com opção de filtros por diversos dados cadastrais. 
9.7.64. Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte. 
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9.7.65. Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, 
estruturadas por código, grupos, parâmetros para cálculo e lançamento dos 

tributos em cada atividade econômica; 
9.7.66. Gerenciar o contador responsável por uma empresa; 
9.7.67. Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadramentos de 

microempresas e empresas de pequeno porte, armazenando todo histórico 
dessas alterações dentro da tela de cadastro. 

9.7.68. Permitir a emissão de alvarás, bem como a gestão de sua vigência; 
9.7.69. Gerenciar o processo de autorização para utilização de documentos 
fiscais, com a opção para permitir a autorização de documentos com series e 

espécie distinta na mesma autorização; 
9.7.70. Permitir dentro do cadastro da empresa a inclusão do registro de 

veículos e seus dados como por exemplo chassi, ano de fabricação e modelo, 
marca, placa, motoristas e dados de CNH e cooperativa caso pertença a alguma, 
para fins de controle de táxis e ônibus. 

9.7.71. Permitir a impressão do alvará dos veículos. 
9.7.72. Permitir a consulta em tempo real de Guias, Escriturações (Prestador e 

Tomador) e das notas fiscais eletrônicas geradas pelo sistema de ISS Eletrônico; 
9.7.73. Quando o usuário estiver dentro de um determinado cadastro do 
Mobiliário, permitir o lançamento de receitas diversas, preço público, emissão de 

extrato, emissão de listagem de débito, consulta de dívida, emissão de guias de 
dívida, geração de parcelamento e cálculo do ISSQN ou Taxa de Licença sem a 

necessidade de fechar a tela e fazer uma nova pesquisa ou redigitação do código 
cadastral. 
9.7.74. Permitir a consulta do histórico de alterações e das ordens de serviço 

vinculadas ao cadastro do mobiliário; 
9.7.75. Efetuar a importação do arquivo do MEI e automaticamente, efetuar a 

inclusão dos cadastros não encontrados no Mobiliário, e listar as possíveis 
alterações em cadastros já encontrados no sistema. 

9.7.76. Possibilitar que na execução da operação de transferência de 
propriedade do imóvel e na geração da guia de recolhimento do ITBI, seja 
informada a existência de débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida 

ativa ou em execução fiscal; 
9.7.77. Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas 

parametrizáveis de valores e alíquotas; 
9.7.78. Possuir rotina para cadastro dos valores para bases de cálculo de ITBI 
de acordo com os dados cadastrais do imóvel. 

9.7.79. Permitir a transferência automática de proprietário através do 
pagamento de guias de ITBI para Imóvel Urbano e Rural. 

9.7.80. Possibilitar a importação de arquivo do DAS e DAF, bem como permitir 
o estorno de sua importação. 
9.7.81. Possibilitar a geração de arquivo de Cobrança Bancária Registrada, 

bem como suas movimentações. 
9.7.82. Possibilitar a importação do arquivo do SIAFI bem como analisar suas 

inconsistências. 
9.7.83. Permitir o lançamento de outros tipos de receitas junto com a guia de 
ITBI. 

9.7.84. Gerenciar a averbação/transferência de imóveis; 
9.7.85. Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de 

recolhimento, referentes a taxas de poder de polícia e serviço; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

43 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  

E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

9.7.86. Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo 
automático de qualquer taxa controlada pelo sistema; 

9.7.87. Permitir a emissão do livro de dívida ativa, contendo os documentos 
que correspondam aos termos de abertura, encerramento e fundamentação 
legal; 

9.7.88. Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em dívida ativa 
dos tributos e/ou receitas derivadas vencidas e não pagas registradas na conta 

corrente fiscal; 
9.7.89. Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, 
ajuizadas ou não após a inscrição em dívida ativa; 

9.7.90. Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos 
débitos do contribuinte em dívida ativa e da certidão de dívida ativa do 

contribuinte, que comporá o processo de ajuizamento; 
9.7.91. Permitir incluir guias de pagamento juntamente com a notificação de 
Débitos; 

9.7.92. Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para 
ajuizamento dos débitos de contribuinte inscritos em dívida ativa; 

9.7.93. Permitir a qualificação cadastral antes da criação dos processos de 
ajuizamento de dívida; 
9.7.94. Gerenciar as operações referentes aos trâmites dos processos de 

ajuizamento de débitos; 
9.7.95. Permitir a cobrança de forma parametrizada, a partir das informações 

recebidas da conta corrente fiscal, sendo possível programar a emissão das 
notificações ou avisos de cobrança e guias de recolhimento, considerando 
minimamente os seguintes parâmetros: o montante dos valores e a situação do 

débito, os períodos de vencimento e a região de localização; 
9.7.96. Permitir a criação e gerenciamento do protesto de dívida em cartório 

de acordo com os layouts do convênio criado com Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB); 

9.7.97. Permitir lançamentos vinculados aos processos com informações 
referentes às citações, custas, penhora, garantias, leiloes, recursos, pedido de 
vista em tela específica para cada uma dessas informações; 

9.7.98. Possuir cadastro de obras municipais, proprietários da obra, cadastrar 
os responsáveis pela obra e pelo projeto e efetuar a integração/envio com o 

SISOBRAPREF da Receita Federal, bem como a importação dos protocolos de 
envio. 
9.7.99. Permitir o controle automático dos processos de execução fiscal, 

através de um monitor, indicando a necessidade de suspensão, reativação ou 
arquivamento a partir da análise da movimentação da dívida associadas ao 

processo. 
9.7.100. Permitir a criação automática de processos por contribuinte, vinculado 
ao cadastro únicos vinculado a certidões de dívida ativa de cadastros de imóvel 

distinto, mas vinculado ao mesmo cadastro único de contribuinte. 
9.7.101. Permitir a criação e cadastro de documentos dinamicamente, com o 

controle da data de validade e alteração de layout para cada documento criado. 
9.7.102. Permitir a criação de tabela com para o controle de posturas de acordo 
com a lei do município; 

9.7.103. Permitir a geração de notificações de posturas em lote ou por 
cadastro; 

9.7.104. Permitir o controle dos prazos das notificações de postura; 
9.7.105. Permitir o cancelamento das notificações de postura; 
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9.7.106. Permitir a geração de auto de infração automático quando não 
cumprido os prazos das notificações de posturas; 

9.7.107. Permitir a criação de ordem de serviços relacionada ao cadastro 
imobiliário, mobiliário ou pelo cadastro único de contribuinte; 
9.7.108. Demonstrativos gráficos de valores lançados, pagos, cancelados, cota 

única, parcelados e inscrição em dívida ativa; 
9.7.109. Demonstrativo analítico de valores lançados por receita; 

9.7.110. Demonstrativo analítico de débitos por data de vencimento; 
9.7.111. Demonstrativo analítico de débitos por contribuinte detalhado por 
tributo num determinado período; 

9.7.112. Demonstrativo sintético de débitos por tipo de cadastro, dívida e 
tributo; 

9.7.113. Demonstrativo analítico de débitos prescritos e a prescrever; 
9.7.114. Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores; 
9.7.115. Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores por faixa de 

valores; 
9.7.116. Demonstrativo analítico de isenção de débitos; 

9.7.117. Planta de Valores; 
9.7.118. Demonstrativo analítico e sintético de pagamentos, cancelamentos, 
num determinado período; 

9.7.119. Demonstrativo analítico de pagamentos por empresa; 
9.7.120. Demonstrativo analítico do quantitativo e valor das guias de 

recolhimento emitidas por tributo num determinado período; 
9.7.121. Demonstrativo analítico do quantitativo de certidões por tipo emitidas 
num determinado período; 

9.7.122. Demonstrativos analíticos de movimento econômico; 
9.7.123. Demonstrativos analíticos de operações de parcelamentos e 

reparcelamentos num determinado período; 
9.7.124. Demonstrativo sintético de resumo da arrecadação por período e tipo 

de tributo; 
9.7.125. Demonstrativo analítico e sintético da arrecadação, por instituição 
financeira arrecadadora, por lote, por Data de pagamento, data de movimento; 

9.7.126. Demonstrativo sintético da discrepância entre os valores arrecadados e 
os valores lançados; 

9.7.127. Demonstrativo analítico da situação das notificações emitidas; 
9.7.128. Demonstrativo analítico de retenções de imposto na fonte por 
empresa; 

9.7.129. Demonstrativo analítico e sintético dos maiores Contribuintes de ISS 
por atividade; 

9.7.130. Demonstrativo sintético das parcelas arrecadadas por tributo e mês 
num determinado exercícis; 
9.7.131. Demonstrativo sintético dos valores lançados, arrecadados e débitos 

por dívida e tributo num determinado exercício; 
9.7.132. Demonstrativo sintético de débitos por situação do débito e mês num 

determinado exercício; 
9.7.133. Demonstrativo analítico dos débitos inscritos e/ou ajuizados por livro 
de inscrição. 

9.7.134. Permitir a anexação de qualquer documento e sem limites de 
quantidade, no cadastro de contribuintes, do imobiliário, de empresas, 

lançamento de débitos, cadastro de obras, cadastro de infrações, 
cadastro de ITBI.  
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9.7.135. Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas 
operações de geração de etiquetas sejam parametrizadas e esteja vinculado aos 

atributos que compõem os cadastros mobiliário e imobiliário, bem como a 
geração das mesmas, poder estar vinculada às rotinas de notificação de cobrança 
e lançamentos de débitos. 

9.7.136. Deverá permitir administrar as restrições de acesso dos usuários às 
consultas e cadastros; 

 

9.7.2 Serviços ao Contribuinte WEB 

9.7.2.1. Permitir a emissão de segunda via de carnês/Guias via Internet; 
9.7.2.2. Permitir solicitação de ITBI de imóveis urbanos e imóveis 

rural pela Internet pelos cartórios cadastrados. Na emissão da guia de 
ITBI, dos imóveis urbano, o sistema deverá buscar automaticamente as 
informações de áreas e valores venais. Esta solicitação deverá ser 

aprovada pelo município para após sua aprovação, disponibilizar a 
impressão da guia. 

9.7.2.3. Permitir a Emissão de Certidão negativa, positiva com efeito negativo 
dos cadastros imobiliário, mobiliário e pelo cadastro único de contribuintes; 
9.7.2.4. Permitir a emissão de certidão de cancelamento somente para as 

empresas baixadas, com consulta de autenticidade. 
9.7.2.5. Permitir a Emissão de guias com uma ou mais parcelas das dívidas 

dos cadastros imobiliários, mobiliário, e também através cadastro único de 
contribuintes; 
9.7.2.6. Permitir a Emissão de demonstrativo onde consta os valores 

lançados, pagos, em aberto, os valores atualizados quando vencidos, parcelas 
canceladas dos cadastros imobiliários, imobiliário rural, mobiliário e também 

através cadastro único de contribuintes; 
9.7.2.7. Permitir a emissão de listagem de débitos dos cadastros imobiliários, 
mobiliário e pelo cadastro único de contribuintes; 

9.7.2.8. Permitir a emissão de guias para recolhimento, com opção de incluir 
uma ou mais parcelas dos lançamentos dos cadastros imobiliários, imobiliário 

rural, mobiliário e pelo cadastro único de contribuintes; 
9.7.2.9. Permitir a consulta de dados cadastrais dos imóveis e empresas; 
9.7.2.10. Permitir a consulta dos sepultamentos podendo efetuar filtros 

por dados do falecido, responsáveis túmulos entre outros, e terrenos, 
diretamente do banco de dados do modulo cemitério. 

9.7.3 Serviços do ISS Eletrônico WEB 

9.7.3.1. Permitir a declaração de instituições financeiras, declaração 

de tomador e declaração de prestador de serviços; 
9.7.3.2. Geração do Livro Fiscal; 

9.7.3.3. Consulta e cadastro de tomadores de serviço; 
9.7.3.4. Consulta e geração de guias de recolhimento de ISS com cálculo de 
multa, juros e correções de acordo com a legislação do Município, podendo 

selecionar a nota a emitir, ou emitir de todas as notas do mês; 
9.7.3.5. Criação do Plano Geral de Contas comentado através do módulo DES-

IF; 
9.7.3.6. Importação de arquivos da DES-IF; 
9.7.3.7. Permitir que o tomador de serviço importa automaticamente, todas 

as notas fiscais de serviços que ele recebeu; 
9.7.3.8. Permitir declarações complementares; 

9.7.3.9. Consulta e solicitação de AIDF; 
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9.7.3.10. Emissão de relatório de movimento econômico; 
9.7.3.11. Permitir que o fisco municipal tenha acesso ao sistema com 

usuário e senha próprios para que o mesmo possa selecionar e 
acompanhar movimentações de contribuintes que efetuaram 
declarações. 

 

9.7.4 e-NF Eletrônica WEB 

9.7.4.1. Solução online, utilizando plataforma web, executando em ambiente 
da Administração Pública Municipal, totalmente integrada em tempo real com 

sistema de tributos; 
9.7.4.2. Permitir a inclusão de texto e links na tela de abertura do sistema; 

9.7.4.3. Seguir o padrão ABRASF no mínimo versão 2.01; 
9.7.4.4. Permitir o cadastro automático do tomador de serviço dentro da 
própria tela de emissão de nota, sem que seja necessário abrir uma nova tela; 

9.7.4.5. O emissor de nota, deve possuir rotina para cadastro de usuários 
para acesso ao sistema de nota fiscal eletrônica podendo efetuar a 

parametrização de permissões das rotinas do sistema da nota fiscal por usuário; 
9.7.4.6. O sistema deve demonstrar na consulta da NFSE qual foi o usuário 
que efetuou a emissão da mesma; 

9.7.4.7. Possuir parâmetro para mostrar ou não a alíquota na nota fiscal 
eletrônica quando o contribuinte for optante do simples nacional, conforme 

determina a ABRASF; 
9.7.4.8. Possuir rotina para cópia da nota fiscal eletrônica de serviço, 
já com informações de datas atualizadas; 

9.7.4.9. Possuir solução online para consulta de autenticidade de notas, de 
prestadores de serviço, de RPS, de AIDF, de Lotes de RPS, da lista de serviço e 

suas alíquotas e a emissão do Recibo de Retenção de ISSQN; 
9.7.4.10. Permitir o cancelamento e substituição de nota fiscal eletrônica avulsa 
e convencional, mesmo que o imposto da nota esteja pago, e deixar o valor 

desse imposto como crédito na próxima geração da guia; 
9.7.4.11. Possuir consulta dos créditos originados de cancelamento ou 

substituição de notas fiscais eletrônicas; 
9.7.4.12. Permitir e geração de guias de recolhimento de ISS com cálculo de 
multa, juros e correções de acordo com as configurações do Município sem 

necessidade de efetuar a declaração. O emissor de nota poderá emitir guia por 
nota ou guia de conjunto de notas. 

9.7.4.13. Permitir consulta das guias geradas por status, pago, aberto e 
cancelado; 
9.7.4.14. Permitir o cadastro da carta tributária divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), buscando os dados 
automaticamente do site do Instituto; 

9.7.4.15. Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para cancelamento e 
substituição da nota, após a data de emissão; 

9.7.4.16. Possuir opções para consultar, imprimir, enviar via e-mail, emitir, 
cancelar e substituir Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via internet; 
9.7.4.17. Possuir campo para informações adicionais na Nota Fiscal Eletrônica. 

9.7.4.18. Possuir visualização da Nota Fiscal Eletrônica antes da emissão, já 
com o mesmo layout do oficial, com recursos que possibilitem a identificação de 

documento não oficial; 
9.7.4.19. Possuir rotina para que o contribuinte possa definir a alíquota quando 
o mesmo estiver enquadrado no simples nacional; 
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9.7.4.20. Permitir a vinculação das notas fiscais eletrônica com a obra quando 
o serviço for relacionado à construção civil; 

9.7.4.21. Possuir configuração para permitir ou não dedução da base de 
cálculo, desconto condicional e incondicional e o percentual máximo 
permitido de dedução por atividade; 

9.7.4.22. Permitir consulta das notas fiscais por tomador, data de emissão, 
status, Item da lista de serviço; 

9.7.4.23. Permitir a impressão das notas por faixa de número de nota e por 
limite da data de emissão; 
9.7.4.24. Permitir a geração de XML das notas fiscais individuais ou por lote; 

9.7.4.25. Permitir a alteração dos label das telas do sistema e também as cores 
para melhor se adaptar as necessidades da prefeitura; 

9.7.4.26. Permitir configurar a exigibilidade do ISS da Nota Fiscal 
Eletrônica no cadastro da empresa no Sistema Tributário, podendo ser 
parametrizável ou não sua alteração no momento da emissão da nota. 

9.7.4.27. Possuir solução Web Service que permita a integração com os 
sistemas próprios dos contribuintes. Funcionalidades disponíveis: Geração de 

NFS-e, Recepção e Processamento de Lote de RPS, Enviar Lote de RPS Síncrono, 
Cancelamento de NFS-e, Substituição de NFS-e, Consulta de NFS-e por RPS, 
Consulta de Lote de RPS, Consulta de NFS-e por Serviços Prestados, Consulta de 

NFS-e por serviços tomados ou intermediados e Consulta por Faixa de NFS-e; 
9.7.4.28. Possuir mecanismo para enquadrar automaticamente o contribuinte 

optante pelo simples nacional na sua alíquota; 
9.7.4.29. Possuir mecanismo para impedir que o contribuinte imprima uma 
nota avulsa sem que o imposto esteja pago 

9.7.4.30. Permitir a consulta de notas em que o contribuinte é tomador; 
9.7.4.31. Permitir estorno das guias geradas; 

9.7.4.32. Permitir o envio de avisos e notificações on-line aos contribuintes; 
9.7.4.33. Permitir a visualização dos dados cadastrais do contribuinte; 

 

9.7.5 Controle de Cemitério 

9.7.5.1. O Sistema de Cemitério Municipal deverá ter a finalidade de controlar 
e gerenciar os cemitérios. Realizar o controle dos terrenos, óbitos, 
sepultamentos, transferência de ossada e o total controle das exumações de 

cadáveres; 
9.7.5.2. O cadastramento dos terrenos deve possuir informações de dados 

cadastrais como localização, proprietários, sepultados, tipo de túmulo e opção de 
cadastramento de outros proprietários.  
9.7.5.3. O controle de sepultamento ter as informações desde o velório até o 

sepultamento. Todas as informações referentes ao local onde o corpo foi velado, a 
funerária responsável e a localização do sepultamento serão tratadas nesse 

controle; 
9.7.5.4. Possuir controle de transferências onde sistema deverá controlar 

tanto as transferências de terrenos como as de gavetas. Todos os históricos das 
transferências serão gravados para consultas futuras; 
9.7.5.5. Possui controle de exumações. Durante o cadastro de uma exumação 

o usuário tem a possibilidade de informar os responsáveis, o funcionário que 
realizou a exumação e também o motivo. Todo o histórico das exumações deverá 

ser gravado para consultas futuras; 
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9.7.5.6. O controle de óbitos deverá permitir o cadastro das informações do 
falecido, cartório onde foi lavrado a certidão, causas da morte, local, cidade, 

hora, médico que atendeu e cemitério onde será efetuado o enterro; 
9.7.5.7. Possuir rotina para lançamento da autorização de sepultamento, 
definindo o local e o terreno onde será efetuado o sepultamento, juntamente 

com a impressão da mesma. 
 

9.8 Protocolo Web 

9.8.1.  Sistema totalmente WEB para controle dos processos internos e 

externos do município.  
9.8.2 O sistema deverá permitir a abertura de protocolos permitindo 

selecionar assunto, setor do protocolo, bem como o interessado pelo 
mesmo. Na tela de abertura, deve ser possível a impressão do recibo do 
protocolo, da etiqueta e da capa do processo; 

9.8.3 Deverá permitir a tramitação para setores da prefeitura, de acordo com a 
necessidade e estrutura do munícipio podendo o usuário selecionar o setor e/ou 

programar a ordenação do tramite entre setores em cada assunto; 
9.8.4 Deve permitir a tramitação de vários processos de uma única vez, 
gerando relatório de remessa com todos os processos envolvidos na 

tramitação; 
9.8.5 Deverá possuir portal para acompanhamento do andamento dos 

protocolos através da numeração do protocolo e chave de autenticidade 
gerada pelo sistema; 
9.8.6 Deverá possuir rotina para abertura de processos de forma online 

pelo contribuinte, permitindo selecionar os assuntos a serem 
disponibilizados, bem como a anexação de documentos, geração de 

numeração e chave para que o contribuinte consiga acompanhar o 
andamento do mesmo. 
9.8.7 Permitir um controle avançado de usuários, com senhas e com atribuições 

de permissões em nível de tela e operação; 
9.8.8 Permitir a anexação de arquivos junto aos tramites do processo; 

9.8.9 Permitir a alteração do layout de todos os relatórios do sistema conforme 
necessidade do cliente; 

9.9.1.Deverá possibilitar que o controle seja feito através de várias UPS 
(Unidade Prestadora de Serviço) interligadas a uma central, podendo ter 
integração com o CADSUS (Cartão Único de Saúde), permitindo que sejam 

importados todos os pacientes cadastrados no sistema do DATASUS: 
9.9.2.Referente ao cadastro de pacientes, o sistema deverá oferecer ficha 

completa do paciente, com informações pessoais, dados e características do 
domicílio, documentação, cadastro da família, programas sociais e anexos 
digitalizados.  

9.9.3.Deverá permitir o controle de pacientes ativos e inativos e o cadastro 
único, quando trabalhando com várias unidades de saúde interligadas através de 

uma central; 
9.9.4.Com referência ao prontuário do paciente, este deverá conter o 
histórico, referente a todos os procedimentos e serviços prestados ao 

paciente, em todas as suas passagens por qualquer unidade de saúde 
cadastrada no sistema, com informações sobre as fichas de atendimento, 

as receitas emitidas ao paciente, os medicamentos retirados por ele em 

9.9. SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

49 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  

E-mail:editais@glorinha.rs.gov.br 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 073/2019 - SRP – LOCAÇÃO DE SISTEMA 

qualquer unidade de farmácia interligada, os exames realizados e seus 
resultados, as vacinas aplicadas e as doenças diagnosticadas; 

9.9.5.A ficha de atendimento deverá tornar o processo de atendimento rápido e 
eficaz. Deverá conter layout personalizável com possibilidade de impressão do 
histórico contendo os três últimos atendimentos, para acompanhamento médico; 

9.9.6.Deverá disponibilizar um módulo para ser usado pelo profissional, no 
consultório, que permita registrar os detalhes do atendimento, dos 

procedimentos realizados, da hipótese diagnóstica e emitir receitas, guias de 
encaminhamento, solicitações e atestados, permitindo visualizar, de forma 
simples e objetiva, os dados coletados na triagem bem como todo o histórico do 

paciente no município.  
9.9.7.No lançamento da receita, o sistema deverá mostrar a quantidade 

em estoque de cada medicamento, auxiliando o profissional na escolha 
do medicamento com base na sua disponibilidade; 
9.9.8.Deverá permitir um controle eficiente dos agendamentos de consultas, 

transportes e de exames, de acordo com as disponibilidades existentes; 
9.9.9. Permitir o controle de horário do agendamento de consulta manual ou 

por agenda do profissional; 
9.9.10. Permitir gerar Ficha de Atendimento automaticamente ao confirmar o 
agendamento da consulta; 

9.9.11. Permitir o lançamento de vagas por profissional, por período e dias da 
semana; 

9.9.12. Permitir o registro de períodos de ausências de profissionais, assim 
como feriados; 
9.9.13. Permitir o envio de SMS para o paciente agendado, com hora, data, 

profissional, especialidade e unidade do agendamento; 
9.9.14. O cadastramento dos produtos deverá ser definido através de grupos e 

subgrupos, para facilitar na organização do estoque. A tela de cadastro de 
produtos deverá conter toda a movimentação física e financeira sobre o item 

selecionado, além de saber o saldo físico em estoque, o valor da última compra e 
seu preço médio. 
9.9.15. Permitir integração como Qualifar-SUS, gerando arquivos para posterior 

transmissão, com todas as informações necessárias referentes à entrada, à 
dispensação e à perda dos medicamentos nas unidades farmacêuticas, 

dispensando assim o uso do HORUS; 
9.9.16. Permitir a unificação de cadastro de produtos duplicados; 
9.9.17. Permitir a troca de grupo e subgrupo de produtos e materiais; 

9.9.18. Permitir elaboração de pedidos das unidades para uma unidade central; 
9.9.19. Permitir transferência de estoque automática entre unidades; 

9.9.20. Permitir o registo de Laudo de Medicamento Excepcional, com 
impressão das fichas e com layout customizável; 
9.9.21. Permitir total controle de processos judiciais; 

9.9.22. Permitir controle de manipulados; 
9.9.23. Permitir visualização de estoque distribuído entre unidades; 

9.9.24. Permitir utilização de código de barras; 
9.9.25. Permitir cadastro de fonte de recurso; 
9.9.26. Possuir monitor de entrega de medicamentos; 

9.9.27. Possuir integração com o consultório para lançamento de saída por 
receita; 

9.9.28. Permitir gerar livro de medicamento controlado; 
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9.9.29. O sistema deverá permitir controle laboratorial, devendo trabalhar com 
tabelas e fórmulas de cálculo para a realização e entrega dos resultados dos 

exames laboratoriais. A emissão de etiquetas, exames, resultados deverão ser 
personalizadas. 
9.9.30. Possuir rotina de revisão e conferência dos exames realizados; 

9.9.31. Possuir integração com aparelhos de análise; 
9.9.32. Possuir ferramenta web para que o paciente possa consultar e imprimir 

o resultado dos exames, com identificação individual; 
9.9.33. O sistema deverá gerenciar as internações hospitalares, desde a 
chegada do paciente ao hospital até a sua alta. Para tanto, deve disponibilizar o 

cadastro de pacientes, o cadastro de leitos do hospital, divididos por quarto e 
setor, além do cadastro dos acompanhantes dos pacientes, o que facilita o 

controle de visitas.  
9.9.34. Permitir a impressão do laudo médico para a emissão de AIH, quando a 
internação foi realizada pelo SUS, bem como de qualquer tipo de documento que 

o hospital necessite, já que os documentos deverão ser totalmente 
customizáveis. 

9.9.35. Deverá controlar e emitir laudos de Raio X realizados na unidade de 
saúde do município. Para tanto, deve possuir um cadastro de laudos padrões, 
com possibilidade de alteração e de inclusão de outros laudos pelo usuário do 

sistema. 
9.9.36. Permitir rotina de armazenamento de imagens de Raio X, anexando-as 

às requisições; 
9.9.37. Possuir rotina que permita controlar a produção dos agentes sanitários 
integrado ao faturamento ambulatorial. Deverá permitir o agendamento e o 

controle de visitas dos agentes aos diversos estabelecimentos do município. 
9.9.38. Possuir um recurso que permita a importação automática das tabelas, 

dos estabelecimentos e suas características do SIVISA. 
9.9.39. Disponibilizar um módulo para o gerenciamento completo do estoque de 

bolsas de sangue, desde o cadastro dessas bolsas até a sua utilização 
organizando-as pela sua situação. 
9.9.40. Disponibilizar um módulo para controle de zoonose, no qual é realizado 

o registro da vacinação dos animais, bem como o registro dos exames e do 
posterior resultado de diagnose em animais com risco de infecção. 

9.9.41. Permitir o controle de entrega de medicamentos através de 
receita gerada pelo atendimento médico. Pode se utilizar a dispensação 
manual dos medicamentos, ou através da receita gerada pelo médico. 

9.9.42. O sistema deverá calcular o faturamento das internações e dos 
procedimentos ambulatoriais realizados nas Unidades de Saúde controladas pelo 

SUS. Deverá também ter integrações com outros sistemas, permitindo 
atualizações de tabelas cruciais, como por exemplo, preços de medicamentos do 
Brasíndice e da ABCFarma, além de procedimentos realizados através do 

BPAMAG e/ou do SISAIH. 
9.9.43. Permitir o cadastro de procedimentos, de coeficientes, de grupos de 

lançamentos, de convênios e de planos de saúde. Deverá ter rotinas para a 
exportação e a importação automática dos diversos tipos de faturamentos e de 
todas as tabelas que necessitam de atualização periódica, permitindo gerar, de 

maneira automática, os faturamentos para o BPAMAG (Boletim de Produção 
Ambulatorial), SISRCA (Sistema de Regulação, Controle e Avaliação), para o 

SISAIH (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares), para o 
padrão TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar) e ainda para o CIH 
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(Comunicação de Internação Hospitalar do SUS), que são as internações 
realizadas por meio de convênios particulares de saúde. 

9.9.44. Permitir a digitação da produção ambulatorial através de fichas de 
atendimento; 
9.9.45. Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento, 

principalmente em relação aos procedimentos, verificando sua validade em 
relação à especialidade, hierarquia da unidade que o realizou, tipo e grupo de 

procedimento, tipo de prestador e faixa etária; 
9.9.46. Possuir regra de compatibilidade entre procedimento e CID, 
procedimento e CBO, procedimento e serviço/classificação; 

9.9.47. Utilizar tanto a CID-9 como CID-10; 
9.9.48. Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou 

profissionais e/ou especialidades; 
9.9.49. Possibilitar a consulta das fichas de atendimento, requisições de SADT e 
exames realizados através de argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade, 

profissional, especialidade, paciente etc; 
9.9.50.  Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No 

caso de exportação do BPA permitir também a impressão do relatório de controle 
de remessa; 
9.9.51. Permitir o controle e a emissão de requisição de SADT; 

9.9.52. Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de 
seleção dos registros. Critérios: Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ 

Subcategoria), período de atendimento, tipo de notificação (obrigatória, 
temporária, etc); 
9.9.53. Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como 

o agrupamento das informações por faixa etária e CID 
(Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria); 

9.9.54. Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas 
unidades de saúde; 

9.9.55. Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, 
possibilitando ao usuário que escolha o tipo de gráfico. 
9.9.56. Permitir a digitação da produção odontológica através de fichas de 

atendimento; 
9.9.57. Possuir rotina que permita a geração e digitação do BPA; 

9.9.58. Permitir a impressão do relatório de controle de remessa; 
9.9.59. Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas 
unidades de saúde; 

9.9.60. Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, 
possibilitando ao usuário que escolha o tipo de gráfico; 

9.9.61. Permitir a consulta do odontograma em tela. 
9.9.62. Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades 
relacionadas; 

9.9.63. Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais definidos para o 
cadastramento familiar; 

9.9.64. Permitir o cadastramento das áreas/equipes e seus membros; 
9.9.65. Permitir o cadastramento de domicílios e usuários do SUS; 
9.9.66. Possibilidade de exportar os dados para o programa de crítica do SUS; 

9.9.67. Emitir relatório de produção dos cadastrados; 
9.9.68. Emitir relatório das famílias e seus membros. 

9.9.69. Permitir o controle da localização física dos medicamentos; 
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9.9.70. Possibilitar a utilização e o gerenciamento de vários almoxarifados 
dentro de uma  

9.9.71. mesma unidade; 
9.9.72. Possuir calendário de vacinação parametrizável que servirá de base para 
o controle de doses aplicadas aos pacientes nos atendimentos de rotina; 

9.9.73. Permitir o cadastro de campanhas de vacinação, realizadas no 
município; 

9.9.74. Permitir o cadastramento dos postos de vacinação; 
9.9.75. Possuir processo de apuração de campanha de vacinação que permita a 
emissão de relatórios com o resultado da campanha de vacinação; 

9.9.76. Possuir processo de acompanhamento da vacinação de rotina que gere 
informações no histórico do paciente e para o Programa Nacional de Imunização 

– API; 
9.9.77. Permitir o agendamento de vacinas e o controle de faltosos; 
9.9.78. Possuir processo de acompanhamento de eventos pós-vacina. 

9.9.79. Possuir total integração entre seus módulos permitindo total 
compartilhamento das tabelas, evitando assim a duplicidade e a inconsistência 

das informações; 
9.9.80. Permitir a adoção do prontuário único do paciente; 
9.9.81. Permitir ao usuário formatar as fichas de atendimento (FA, FAO, SADT) 

e exames de modo que ele possa selecionar os campos e a sua disposição dentro 
do documento, bem como o tipo da fonte e inserção de figuras e tabelas; 

9.9.82. Possibilitar a identificação dos pacientes em óbito; 
9.9.83. Permitir controle de agendamento de viagem, com registros 
para faturamento do transporte realizado; 

9.9.84. Possuir rotina para geração de prontuário físico automaticamente; 
9.9.85. Possuir painel de chamada que seja acionado pela recepção, pela 

triagem ou pelo consultório; 
9.9.86. Possuir chamada pelo nome social do paciente; 

9.9.87. Permitir registro de cadastro e acompanhamento de gestantes 
(SISPRENATAL) e hipertensos e diabéticos (HIPERDIA); 
9.9.88. Possuir regulação de guias de encaminhamentos; 

9.9.89. Permitir cadastro de população flutuante; 
9.9.90. Permitir unificar cadastro de paciente duplicado; 

9.9.91. Possuir regra que informa no cadastramento do paciente uma possível 
duplicidade; 
9.9.92. Permitir registro de medicamento de uso contínuo por paciente; 

9.9.93. Possuir integração com o Sistema E-SUS AB. 
9.9.94. Possuir no mínimo ferramenta para Android disponível no 

Google Play, com funcionamento OFFLINE a ser utilizada em tablet´s 
para uso dos agentes comunitários de saúde na realização das visitas 
domiciliares; 

9.9.95. Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao 
usuário a seleção dos registros por período de atendimento; 

9.9.96. Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao 
usuário a seleção dos registros por período de atendimento; 
9.9.97. Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a 

seleção dos registros por período de atendimento; 
9.9.98. Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao 

usuário a seleção dos registros por município, bairro, logradouro, unidade e 
período de atendimento; 
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9.9.99. Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção 
dos registros por unidade, profissional e período de atendimento; 

9.9.100. Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção 
ambulatorial apurada dentro de uma competência; 
 

9.10 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

9.10.1. O Sistema de Assistência Social deverá ter por finalidade, o 
gerenciamento e a simplificação dos serviços oferecidos pelas unidades de 
Assistência Social do município, combinando o controle eficiente à simplicidade 

de sua organização. Deverá ter como funcionalidades, a coordenação de projetos 
e programas sociais, o requerimento e a concessão de benefícios, as visitas 

domiciliares, atendimentos individuais e coletivos dentre outros, oferecendo um 
sistema de consulta simples e objetivo, tornando rápida e precisa a obtenção das 
informações e do gerenciamento dos processos: 

9.10.2. No cadastro das pessoas e famílias, deve seguir o modelo do 
Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

proporcionando ao governo municipal, o diagnóstico socioeconômico das famílias 
cadastradas, possibilitando a análise das suas principais necessidades. 
9.10.3. O sistema deverá oferecer a possibilidade de o usuário anexar 

documentos digitalizados tanto no cadastro das pessoas quanto das 
famílias, emitir carteirinhas, fichas e declarações customizáveis. 

9.10.4. O controle de despesas de cada família, assim como sua condição 
financeira, deverá estar integrado tanto ao cadastro da família quanto às visitas 
domiciliares, podendo ser atualizado em qualquer um dos módulos, da forma 

mais simples possível. A partir desses dados, deve ser elaborada a condição 
financeira da família. 

9.10.5. Permitir o gerenciamento, de forma dinâmica, dos projetos e 
programas sociais oferecidos pela instituição; 
9.10.6. Controlar as peculiaridades de cada projeto, como, por exemplo, o 

intervalo de idade e renda permitidas, exclusividade; 
9.10.7. Controlar o período de vigência dos benefícios, assim como o valor 

destes; evitar a duplicação do benefício a uma mesma pessoa; 
9.10.8. Permitir cadastro para grupos de benefícios; 
9.10.9. Permitir cadastro de cotas para benefícios; 

9.10.10. Controlar o histórico de registro, relacionando os projetos e programas 
sociais de que a pessoa, ou família, participe ou já tenha participado; 

9.10.11. Deverá controlar os eventos realizados de cada projeto ou programa 
social bem como o controle de presença dos beneficiados nos mesmos. 
9.10.12. Permitir o gerenciamento das concessões de benefícios. A tela 

de concessão deverá mostrar os benefícios já recebidos pela pessoa 
e/ou por sua família, contendo a data, o benefício, o valor, status da 

concessão além dos pareceres e do profissional que fez a concessão; 
9.10.13. O sistema deverá oferecer um controle eficiente dos atendimentos 

individuais e coletivos realizados na unidade registrando desde o motivo pelo 
qual a pessoa procurou atendimento até aos pareceres e encaminhamentos. No 
caso do atendimento coletivo deverá oferecer a possibilidade do usuário informar 

os participantes ou não; 
9.10.14. Permitir que o profissional que realizou visita ou atendimento 

possa bloquear as informações, ficando somente visível para seu login e 
senha; 
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9.10.15. Permitir que a partir de um atendimento, seja possível realizar 
um agendamento, tanto de atendimento quando de visita domiciliar; 

9.10.16. No que diz respeito às visitas domiciliares, o sistema deverá dar 
suporte às mesmas, permitindo o controle total da visita, assim como o seu 
motivo, do entrevistado, do desenvolvimento do caso, do parecer, das despesas 

constatadas, do profissional responsável pela visita, da composição familiar, do 
parentesco e das condições financeiras da família; 

9.10.17. O sistema deverá permitir ao usuário o agendamento das 
visitas domiciliares; 
9.10.18. O sistema deverá permitir o agendamento de atendimentos; 

9.10.19. Possuir rotina de alerta para visitas e atendimentos agendados para o 
dia, assim como para projetos expirando; 

9.10.20. Deverá conter, ainda, um controle de contratos e 
subvenções/concessão de recursos (contratos entre a Assistência Social e 
algumas entidades que recebem recursos da mesma). A partir dos contratos de 

subvenção, deverá ser feita a concessão do recurso, nela devendo ser 
informados: a data, a competência, a origem do recurso e o valor da concessão, 

além dos documentos fiscais apresentados pela entidade. A partir desses dados, 
o sistema deverá calcular saldo do contrato; 
9.10.21. Permitir a importação do TXT do Cadúnico Web; 

9.10.22. Possuir rotina de eliminar cadastro duplicado; 
9.10.23. Possuir rotina de remanejando de pessoas entre famílias; 

9.10.24. O sistema deverá oferecer vários relatórios gerenciais e estatísticos 
com a opção de visualização, impressão e exportação para outros formatos, 
como DOC e PDF; tais como: benefícios concedidos, pessoas, famílias, visitas 

agendadas e realizadas, atendimentos agendados e realizados, histórico de 
projetos e concessão de benefícios, extrato por pessoa e por família. 

9.10.25. Permitir a emissão de mala direta para envio por e-mail ou SMS; 
9.10.26.  Permitir um controle avançado de usuários a partir de permissões de 

acordo com a sua função e a unidade em que trabalha 
 

9.11. GESTÃO DE EDUCAÇÃO DESKTOP E WEB 

9.11.1. O Sistema de Ensino deverá gerenciar de forma simples e organizada 
todas as unidades de ensino do município, de maneira unificada, deverá 
trabalhar em plataforma desktop e web. 

9.11.2. Permitir o gerenciamento da parte acadêmica das unidades de ensino, 

controlando 

notas, faltas de alunos e professores, atribuição de aulas e formulação do horário 
destas. 

9.11.3. Permitir cadastro de alunos único e completo, assim como histórico 

completo, mesmo com várias escolas no município interligadas; 

9.11.4. Permitir anexar documentos e imagens ao cadastro de alunos; 

9.11.5. Permitir a parametrização do tipo de avaliação por escola; 

9.11.6. Permitir cadastro único e completo de professor, com informação de 

formação, período do curso, carga horária e pontos; 

9.11.7. Permitir emissão de carteirinha tanto de aluno como de professor, 
customizável; 

9.11.8. Permitir elaborar documentos personalizados tanto para aluno como 

para professor, como declarações, atestados, comprovantes, etc; 
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9.11.9. Permitir registro de pontuação por professor, para tempo de serviço e 
títulos; 

9.11.10. Permitir cadastro de salas, com localização e dimensão; 

9.11.11. Permitir controle de dependências e dispensas por aluno; 

9.11.12. Permitir o lançamento das disciplinas padrão por turma, com carga 
horária anual e dias letivos; 

9.11.13. Permitir o lançamento de dias e períodos não letivos; 

9.11.14. Permitir o registro de aulas semanais por turma e por período, 

alertando o usuário, caso este tente lançar duas aulas diferentes para o 
mesmo professor no mesmo horário, garantindo o dinamismo e a 

integridade dos horários; 

9.11.15. Oferecer controle total de matrículas, desde o cadastro até o final do 
ano letivo ou evasão, onde o sistema deverá controlar também o motivo da 

evasão, seja por desistência, transferência, etc; 

9.11.16. Permitir o gerenciamento completo de faltas e notas. O sistema deverá 
ser flexível e configurável para diferentes formas de avaliação e notas 
(conceitos), calculando automaticamente a média final e a condição do aluno, se 

aprovado ou reprovado; 

9.11.17. Permitir a configuração de fórmula de cálculo para exame, quando 
houver; 

9.11.18. Permitir de uma forma simples e prática, que através da gestão da 
turma, que contém informações sobre os alunos e as disciplinas, o usuário possa 
lançar faltas, notas, ocorrências na turma, conteúdo ministrado, conteúdo 

planejado, ausência compensadas, causas e intervenções e lançar considerações 
por aluno; 

9.11.19. Permitir monitoramento de vagas por turma e período; 

9.11.20. Permitir controle de almoxarifado por unidade de ensino, com 
registro de entradas e saídas e controle de estoque; 

9.11.21. Permitir lançamento de cardápio e controle de merenda, por período; 

9.11.22. Permitir cadastro de linhas urbanas e rurais, motorista, veículos e rota 

de transporte de alunos; 

9.11.23. Controlar a distribuição de passe escolar para os alunos que usufruem 
deste benefício, informando ao usuário as últimas retiradas do aluno, de modo 

que evite sobreposição; 

9.11.24. Permitir importação de relatórios do Educacenso, com informações de 
turmas, alunos e professores; 

9.11.25. Permitir a emissão de requerimento para professores e alunos; 

9.11.26. Permitir apuração final e rematrícula automáticas por turma; 

9.11.27. Possibilitar relatórios de alunos por turma, customizável; 

9.11.28. Possibilitar relatórios de faltas por turma mensal, bimestral e anual, 
customizável; 

9.11.29. Possibilitar relatórios de percentual de faltas e frequência, 

customizável; 

9.11.30. Possibilitar relatórios de pontuação por professor; 

9.10.27. Possibilitar emissão de situação do aluno e ficha de avaliação por 

aluno, customizável; 
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9.11.31. Possibilitar emissão de boletim por aluno e por turma, 
customizável; 

9.11.32. Possibilitar emissão de ata bimestral, customizável; 

9.11.33. Possibilitar emissão de histórico de conclusão de transferência, 

customizável; 

9.11.34. Possibilitar a unificação de cadastro de alunos e de professores 
duplicados; 

9.11.35. Possuir ferramenta para que professores possam efetuar 

lançamentos de notas, faltas, ocorrência, conteúdo ministrado e 
disponibilizar material online, e aos alunos possibilitar consultas e 

download de material; 

9.11.36. O sistema deverá oferecer vários relatórios gerenciais e estatísticos 
com a opção de visualização, impressão e exportação para outros formatos, 

como DOC e PDF; 

9.11.37. Permitir um controle avançado de usuários a partir de permissões de 
acordo com a sua função e a unidade de ensino em que trabalha; 

 

9.12. Portal de Consulta do Gestor Web 

O sistema deverá desenvolvido em web e proporcionar uma consulta de forma 

simples com apenas o nome ou CPF de qualquer contribuinte onde irá realizar 
uma busca nos bancos de dados dos sistemas e gerar no mínimo as seguintes 
informações: 

9.12.1. Buscar todas as dívidas e pagamentos realizados do sistema 

tributário. Os débitos deverão estar com valores atualizados de forma 

online. 

a. Ao realizar a consulta o sistema deverá detalhar os valores 

informados tais como dívida, data do pagamento, valores originais, 

acréscimos descontos e totais. 

9.12.2. Buscar todos os empenhos que tal CPF/nome possui no sistema de 

contabilidade; 

a. Detalhamento dos valores empenhados, suas liquidações e pagamentos com 

as respectivas datas. 

b. Deverá demonstrar dados da nota fiscal, bem como, os descontos realizados; 

c. Deverá demonstrar a categoria econômica da despesa e histórico do 

empenho. 

9.12.3. Buscar os dados da folha de pagamento, se tal CPF/nome consultado for 

servidor do Município; 

a. Demonstrar os valores tais de proventos e descontos; 

b. Deverá detalhar as informações tais como matrícula, cargo, vínculo e data de 

admissão do servidor de cada matrícula, separadamente. 

c. Deverá apresentar um detalhamento de todos os proventos e descontos do 

funcionário desde seu ingresso ao Município. 

d. Deverá buscar as informações elencadas acima quando o funcionário for 

inativo. 

9.12.4. Buscar informações do sistema de saúde referente aos 

atendimentos realizados; 

a. Detalhamento da unidade que realizou o atendimento; 
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b. Tipo de atendimento realizado; 

c. Médico que realizou o atendimento; 

d. Atendimento domiciliares realizados; 

e. Detalhamento de atendimentos do grupo familiar ligados à pessoa 

pesquisada. 

f. Detalhamento dos medicamentos dispensados à pessoa pesquisada e 

do grupo familiar; 

g. Detalhamentos de exames solicitados/realizados; 

h. Medicamentos dispensados por determinação Judicial, caso a pessoal 

consultada possua. 

i. Detalhamento da determinação Judicial como nome do advogado, 

Juiz que concedeu a e medicamento concedido. 

9.12.5. Buscar informações do sistema de Assistência Social referente aos 

benefícios que o município cedeu, bem como, dados da família; 

a. Atendimentos realizados da pessoa consultada bem como de seu grupo 

familiar com detalhamento de data e profissional que realizou atendimento; 

b. Benefícios concedidos com detalhamento de data, tipo de benefícios e 

situação do mesmo; 

9.12.6. Buscar informações referente a protocolos consultados em nome da 

pessoa consultada com sua situação, assunto e tramitação. 

9.12.7. Demonstrar as compras e vendas dos produtores rurais do município 

nota a nota, inclusive se esta participa ou não do Índice de Retorno de ICMS 

9.12.8. Buscar informações referentes aos alunos(filhos), escola que 

estuda, notas e faltas ano a ano. 

 

9.12.9. Informações em gráficos para análise dos gestores 

9.12.10. Buscar informações de dados estatísticos de quantidade de 

funcionários femininos e masculinos; 

9.12.11. Demonstrar em gráficos os valores de despesas Orçadas, liquidadas e 

pagas mês a mês, acumulados dos meses e acumulado do ano. 

9.12.12. Gráfico com maiores emissores de notas fiscais eletrônicas, detalhando 

suas respectivas quantidades emitidas; 

a. 3.1 o Sistema deverá possuir filtros para mês, ano e tipo da empresa a 

ser detalhado no gráfico. 

9.12.13. Demonstrar em gráfico as maiores empresas geradoras de Iss para o 

Município; 

9.12.14. Demonstrar em gráficos os valores de Receitas orçadas e arrecadadas 

mês a mês, acumulados dos meses e acumulado do ano. 

9.12.15. Demonstrar em gráficos a quantidade de cadastros de IPTU por bairro, 

podendo ser visualizado a localização do bairro pelo Google Maps. 

9.12.16. Gráfico de total de empresas ativas no Município com seus respectivos 

tipos, demonstrando as quantidades e percentuais que representam no total 

geral. 

9.12.17. Gráficos de despesas com serviços tais como energia elétrica, 

telecomunicações e água e esgoto e combustíveis. 

9.12.18. Gráfico de despesas de pessoal por secretarias com a 

possibilidade de filtros por ano, mês e secretaria. 
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9.12.19. Gráficos de atendimentos ao Índices Legais referente à Saúde, 

Educação e gastos com pessoal; 

9.12.20. O Sistema deverá permitir importar arquivos de produtores 

rurais da SEFAZ/RS com as seguintes informações na forma de gráficos: 

a) Produtos mais vendidos classificando por mês e ano demonstrando 

quantidade e valores; 

b) Produtos mais comprados dos produtores Rurais demonstrando 

quantidade e valores; 

c) Maiores produtores do Município demonstrando quantidade e 

valores; 

9.13 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE WEB 

9.13.1. Sistema que deverá informatizar o setor de meio ambiente, agilizando 

os controles da fiscalização e do acompanhamento dos trabalhos de 
licenciamento e fiscalização, possibilitando o cadastro via WEB do empreendedor 

através de um módulo externo, rodar na tecnologia da internet para 
operacionalizar (browser mais comuns, como Internet Explorer e Google Chrome 
ou outros compatíveis). 

9.13.2. Aplicativo multiusuário, integrado em um banco de dados os módulos 
externos e internos; 

9.13.3. Deverá estar programado para receber coordenadas de GPS; 
9.13.4. Relatórios para gestão administrativa; 
9.13.5. Deverá permitir a anexação dos documentos digitalizados aos 

processos; 
9.13.6. Possuir relatórios de desempenho por servidor; 

9.13.7. Deverá estar preparado para as resoluções do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente; 
9.13.8. Possuir editor de texto integrado ao sistema sem a necessidade 

de Editores como Word, Open Office; 
9.13.9. Deverá possibilitar o armazenamento dos documentos no banco de 

dados; 
9.13.10. Deverá permitir que o acesso aos documentos seja somente através 
de senhas / logins pessoais no sistema; 

9.13.11. Permitir inserção, configuração e emissão de novos documentos a 
critério dos usuários; 

9.13.12. Tramitação dos processos de licenciamento; 
9.13.13. Controle dos protocolos de cada processo, com emissão de 
comprovante; 

9.13.14. Impressão das licenças – prévia, instalação, operação e única; 
9.13.15. Emissão de alvará de licenciamento ambiental; laudo de 

vistorias; comprovante de notificação; comprovante de obrigação de 
reposição fiscal; 
9.13.16. Permitir o acompanhamento do andamento dos processos; 

produtividade por fiscal, responsável ou contratado; controle de reposição 
florestal; controle de vistorias e laudos; 

9.13.17. Deverá realizar cálculo automático das multas, integrado a emissão do 
auto de infração. 

9.13.18. Impressão do descritivo do cálculo automatizado anexo ao auto de 
infração 
9.13.19. O Sistema deverá ser compatível com impressoras, jato de tinta e 
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laser; 
9.13.20. Possuir controle dos Protocolos da Secretaria; 

9.13.21. Possuir controle de Vistorias; 
9.13.22. Possuir controle de Licenciamento; 
9.13.23. Possuir controle da Fiscalização; 

9.13.24. Possuir Emissão das taxas de licenciamento; 
9.13.25. Possuir controle das receitas do fundo do Meio Ambiente; 

9.13.26. Possuir controle das Denúncias; 
9.13.27. Possuir controle das Podas e supressão; 
9.13.28. Permitir o lançamento de coordenadas do GPS; 

9.13.29. Possibilitar a parametrização através de fórmula, a lei municipal de 
taxas; 

9.13.30. Possuir um sistema de controle conforme portarias ou resoluções do 
conselho estadual de Meio Ambiente, impacto local (classificação do município 
perante o conselho estadual de Meio Ambiente); 

9.13.31. Possuir sistema de tramitação de documentação, passando de 
responsável para responsável, podendo delegar etapas seguintes; 

9.13.32. Possuir sistema de alerta de vencimentos de todas as datas e de todos 
os documentos; 
9.13.33. Permitir a implantação de formulários padrão da Secretaria ou 

conforme legislação Municipal; 
9.13.34. Possibilitar cadastro de usuário apenas para consulta ou 

gerenciamento; 
9.13.35. Permitir Anexação de fotos nos processos; 
9.13.36. Permitir a digitalização de quaisquer documentos referente aos 

processos; 
9.13.37. Possuir Numeração automática de todos os tipos de documentos 

produzidos pela Secretaria; 
9.13.38. Permitir o lançamento do número do protocolo geral do Município; 

9.13.39. O sistema deverá ser acessado apenas por senha de usuário; 
9.13.40. Possuir sistema de alerta e configurável conforme necessidade de cada 
usuário, pelo nível de dias ou por setor; 

9.13.41. Possuir no sistema a consulta de valores para informar ao munícipe 
sem abertura de processo ou registro do mesmo; 

9.13.42. Possuir no rol de relatórios a possibilidade de obter a produtividade 
dos fiscais ou servidores. 
9.13.43. Possuir módulo de denúncias, podas e supressão; 

9.13.44. Interface (um usuário) ou separados conforme necessidade, integrados 
com o módulo de licenciamento; 

9.13.45. Emissão de boletos de cobranças das taxas; 
9.13.46. Possuir modelos de documentos configuráveis conforme necessidade 
da Prefeitura. 

9.13.47. Permitir alteração dos documentos antes da gravação do 
mesmo, sem a necessidade de alteração do modelo original 

9.13.48. Emissão de notificação ao empreendedor 
9.13.49. Emissão de Auto de Infração ao empreendedor 
9.13.50. Cálculo automatizado de multas ambientais, com montagem 

automática do Auto de infração com valores e dispositivos legais 
9.13.51. Impressão automatizada do descritivo do cálculo anexo ao Auto de 

Infração; 
9.13.52. Pesquisas dos documentos por CPF, CNPJ, número do Processo, 
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número do protocolo, endereço do empreendedor, nome do empreendedor e 
número do documento; 

9.13.53. Deverá estar preparado com a tabela do conselho Estadual de Meio 
Ambiente 
9.13.54. Deverá estar preparado para licenciamento do Impacto Local 

9.13.55. Possuir segurança de entrada de documentos, regrado pela Tabela do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (Impacto Local), não permitindo o protocolo 

de solicitação fora do mesmo; 
9.13.56. Possuir a opção de localização rápida do processo, com a situação do 
mesmo (se está em análise, deferido ou indeferido) 

9.13.57. Emissão de negativa florestal, com pesquisa automática no banco de 
Dados 

9.13.58. Opção para colocar o preposto do processo; 
9.13.59. Link para verificação de autenticidade de ART (CREA); 
9.13.60. Possuir editor de texto próprio no sistema, sem a necessidade de 

utilizar sistema extras exemplo: Word, Excel, Open Office. 
9.13.61. Controle da numeração dos documentos, por questão de segurança, 

deve ser sequencial não podendo ser alterado pelos usuários; 
9.13.62. Geração de código de segurança nas licenças a serem 
publicados na WEB 

9.13.63. Editor de texto deverá possuir as funcionalidades mínimas para 
emissão de todos os documentos da secretaria; 

9.13.64. Permitir a cópia de texto de outros editores, para o editor do sistema; 
9.13.65. Todas as informações deverão ser gravadas no banco de dados; 
9.13.66. Possibilidade de acompanhamento dos processos de licenciamento 

através do mapa do município, direto no sistema; 
9.13.67. Captura de coordenadas geográficas sem utilização de outro 

equipamento; 
9.13.68. Controle dos prazos para renovação e de condicionantes nos 

documentos licenciatórios; 
9.13.69. Emissão de Laudos e Pareceres técnicos; 
9.13.70. Emissão de Memorandos para comunicação interna; 

9.13.71. Possibilitar publicação dos documentos emitidos por lotes, filtrados por 
data, tipo de documento ou por empreendedor; 

9.13.72. Possibilitar importação de cadastro do empreendedor e do processo 
iniciado pela web sem a necessidade de digitação destas informações 
9.13.73. Possibilitar utilização de "marca d'agua" nos documentos emitidos 

9.13.74. Possibilitar o repasse dos processos físico, com controle da posse e 
histórico 

9.13.75. Lançamento e tramitação de processos internos; 
9.13.76. Possuir formulários para licenciamento para download direto no site da 
prefeitura; 

9.13.77. Divisão dos formulários por tipo de licenciamento 
9.13.78. Possibilitar a customização de formulários a critério da prefeitura; 

9.13.79. Consulta a todos os documentos licenciatórios publicados em formato 
pdf, garantindo a transparência e a segurança dos dados; 
9.13.80. Consulta aos documentos por tipo de documento, empreendedor e 

atividade; 
9.13.81. Abertura de processo de licenciamento online, com preenchimento pelo 

empreendedor ou técnico responsável; 
9.13.82. Verificação de autenticidade dos documentos publicados, através do 
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código de validação; 
9.13.83. Cadastramento dos empreendedores através do site da prefeitura, com 

as informações sendo incluídas diretamente no banco de dados; 
9.13.84. Impressão de requerimento de pedido de licenciamento no ato do 
preenchimento; 

9.13.85. Consulta de taxas de licenciamento pelo empreendedor ou técnico 
responsável 

9.13.86. Publicação de Autos de Infração, Notificações e outros documentos 
emitidos pela secretaria, conforme determinação do próprio órgão. Possibilitar 
publicação dos pedidos de licenciamento, conforme determinação do próprio 

órgão; 
9.13.87. Relatório de vistoria; 

9.13.88. Relação de protocolos por data, tipo de solicitação, responsável 
técnico, empreendedor, número de processo, tipo de atividade (TABELA DO 
CONSEMA); 

9.13.89. Relação de emissões por período, por tipo de atividade, tipo de 
documento, por empreendedor 

9.13.90. Relação de vistorias por fiscal 
9.13.91. Relatórios de Supressões e podas por data, por requisitante, por 
responsável 

9.13.92. Relatório de podas em aberto por data, por requisitante, por 
responsável; 

9.13.93. Relatórios de abates e podas concluídos, por data, por requisitante, 
por responsável; 
9.13.94. Relatório de infrações; 

9.13.95. Relatórios de Notificações; 
9.13.96. Relação de tramitação dos processos (Histórico do processo); 

9.13.97. Relatório a ser entregue para Secretaria estadual de Meio Ambiente 
(SEMA); 

9.13.98. Relatório de Denúncias recebidas; 
9.13.99. Relatório de Denúncias por fiscalizar e fiscalizadas; 
9.13.100. Emissão da situação dos documentos por data; 

9.13.101. Relação de ART; 
9.13.102. Relatório de Acesso ao sistema; 

9.13.103. Relatório de produtividade dos técnicos da Secretaria; 
9.13.104. Emissão de recibo de protocolo; 
9.13.105. Emissão de Alvará florestal; 

9.13.106. Emissão de todas as licenças; 
9.13.107. Requerimento de pedido de licenciamento; 

9.13.108. Emissão de todas as Autorizações Ambientais; 
9.13.109. Emissão de documentos diversos gerados pela secretaria, com 
numeração específica, com todas as funcionalidades dos outros documentos; 

9.13.110. Emissão de todas as Declarações Ambientais. 
 

10. Valor estimado pelo Município para contratação 

 

MÓDULOS PREFEITURA MUNICIPAL 
VALOR 

MENSAL 
Valor Anual 12 

meses 

Valor 
implantação, 
conversão e 

trinamento por 
módulo 
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1. Contabilidade Pública                               

1.1. PPA - Plano Plurianual; 

1.2. Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF); 

1.3. Sistema de Tesouraria; 

1.4. Portal de Transparência; 

1.5. Contas Púbicas Lei 9.755/98 

R$ 2.910,00 R$ 34.920,00 R$ 7.918,85 

2. Compras, Licitações e contratos;               

2.1. Licitacon 
R$ 538,00 R$ 6.456,00 R$ 1.464,03 

3. Controle Estoque/Almoxarifado R$ 378,00 R$ 4.536,00 R$ 1.028,63 

4. Patrimônio Público. R$ 409,00 R$ 4.908,00 R$ 1.112,99 

5. Frotas R$ 362,00 R$ 4.344,00 R$ 985,09 

6. Folha de Pagamento; 

6.1. Atos Legais; 

6.2. PPP Perfil Profissiográfico 

Previdenciário; 

6.3. Ponto Eletrônico; 

6.4. Concurso; 

6.5. Portal do Servidor Público Web 

R$ 2.034,00 R$ 24.408,00 R$ 5.535,03 

7. Tributação Municipal; 

7.1. Serviços ao Contribuinte; 

7.2. ISS Eletrônico Web; 

7.3. e-NF Eletrônica Web; 

7.4. Fiscalização; 

7.5. Recadastramento imobiliário;                       

7.6. Controle de Cemitério;                              

7.7. ITBI Eletrônico Web 

R$ 3.310,00 R$ 39.720,00 R$ 9.007,35 

8. Gestão de Protocolo R$ 894,00 R$ 10.728,00 R$ 2.432,80 

9. Saúde Municipal e Postos R$ 1.810,00 R$ 21.720,00 R$ 4.925,47 

10. Gestão de Educação e Escolas R$ 1.736,00 R$ 20.832,00 R$ 4.724,10 

11. Portal de Consulta do Gestor R$ 874,00 R$ 10.488,00 R$ 2.378,38 

12. Gestão de Meio Ambiente R$ 1.208,00 R$ 14.496,00 R$ 3.287,27 

13 Valor Total de Locação Mensal e 

Anual 

R$ 16.463,00 R$ 197.556,00 44.800,00 

14 Valor de hora técnica para 

suporte (estimativa de 12 

horas/mês) 

R$                               153,50 R$ 22.104,00 

VALOR ESTIMADO ANUAL R$ 264.460,00 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 
REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 

ANEXO II 

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

A empresa    , através de seu representante legal  Sr.(a)  
  , CPF   , (cargo na empresa: Diretor ou

 Sócio-Gerente),   , para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE 
da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA, 

DECLARA: 

 

- não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores 
de dezesseis anos; ( ) Emprega menor de dezesseis na 
condição de aprendiz; 

 

- que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido 
Edital; e 

 

- que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas; e que não sofreu condenação por improbidade 
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, nos últimos anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. Glorinha, ............ de 

............................. de ............. . 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 
original) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 
REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 

 
ANEXO III 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

À 

Prefeitura Municipal de Glorinha 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 073/2019 
Razão Social do Proponente:  

CNPJ do Proponente: ......................... /  -            
Email: 

Telefone: 
Dados bancários:   

 

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto 

previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço 
ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do 

objeto e demais exigências do edital. 

MÓDULOS PREFEITURA MUNICIPAL 
VALOR 

MENSAL 

R$ 

Valor Anual 
12 meses 

Valor 
implantação, 
conversão e 

trinamento por 
módulo 

1. Contabilidade Pública                               

1.1. PPA - Plano Plurianual; 

1.2. Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF); 

1.3. Sistema de Tesouraria; 

1.4. Portal de Transparência; 

1.5. Contas Púbicas Lei 9.755/98 

   

2. Compras, Licitações e contratos;               

2.1. Licitacon    

3. Controle Estoque/Almoxarifado 
   

4. Patrimônio Público. 
   

5. Frotas 
   

6. Folha de Pagamento; 

6.1. Atos Legais; 

6.2. PPP Perfil Profissiográfico 

Previdenciário; 

6.3. Ponto Eletrônico; 

6.4. Concurso; 

6.5. Portal do Servidor Público Web 
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7. Tributação Municipal; 

7.1. Serviços ao Contribuinte; 

7.2. ISS Eletrônico Web; 

7.3. e-NF Eletrônica Web; 

7.4. Fiscalização; 

7.5. Recadastramento imobiliário;                       

7.6. Controle de Cemitério;                              

7.7. ITBI Eletrônico Web 

   

8. Gestão de Protocolo 
   

9. Saúde Municipal e Postos 
   

10. Gestão de Educação e Escolas 
   

11. Portal de Consulta do Gestor 
   

12. Gestão de Meio Ambiente 
   

 13 Valor Total de Locação 
Mensal e anual 

R$ R$  

14 Valor de hora técnica para 

suporte (estimativa de 12 

horas/mês)  
R$  

 
Valor TOTAL da Proposta, R$  ,   

Prazo de validade da presente proposta: no mínimo 60 (sessenta) 
dias. 

 

Anexar – Atestado de Visita Técnica. 

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as 

condições estabelecidas no Edital. 

Data e Assinatura e do proponente 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 
REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 

ANEXO IV 

 
CREDENCIAMENTO 

 
 

 
A empresa   

credencia o Sr (a)          , 

CPF nº  , RG nº  , com endereço na 

    e Telefone e/ou e-

mail                                                                     conferindo-lhe todos os poderes 

necessários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

 
 
 

Glorinha ,  de  de 2019. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019 
REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 

ANEXO V 

 
MINUTA DE ATA UNIFICADA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

 /2019 
 

 O MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na Avenida Dr. 
Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado neste ato 

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob n° 298.576.780-68, domiciliado e residente neste 

Município, no uso de suas atribuições, nos termos Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014, regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº 3.402, de 22 de dezembro de 2014 e Decreto Municipal nº 

2.392, de 24 de maio de 2011, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS N° 

073/2019, com itens homologado em xxxx, Processo Administrativo n° 
2797/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta 
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, 

atendendo as condições prevista no edital, sujeitando-se as partes às normas 
contidas na Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em 

conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para a Locação da 
Licença de Uso e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão 

Pública, sem limitação de acesso aos usuários, incluindo implantação, 
instalação, conversão, testes, customização, treinamento e serviços de 
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas 

no sistema, atendimento e suporte técnico, quando solicitado pelo Município, 
tudo de acordo com o descrito no Termo de Referência -anexo a esta Ata. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações ou aquisições que dele poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igual de condições. 

2. DOS FORNECEDORES  
 

CNPJ N° Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone: 

Endereço Eletrônico: 
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3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

3.1 – Os preços registrados, as especificações dos objetos, as quantidades e as 

demais condições ofertadas na proposta são as elencadas abaixo: 

MÓDULOS PREFEITURA MUNICIPAL 
VALOR MENSAL 

R$ 

Valor Anual 12 

meses 

valor implantação, 

conversão e 

trinamento por 
módulo 

1. Contabilidade Pública                               1.1. PPA 

- Plano Plurianual; 

1.2. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

1.3. Sistema de Tesouraria; 

1.4. Portal de Transparência; 

1.5. Contas Púbicas Lei 9.755/98 

   

2. Compras, Licitações e contratos;               2.1. 

Licitacon    

3. Controle Estoque/Almoxarifado 
   

4. Patrimônio Público. 
   

5. Frotas 
   

6. Folha de Pagamento; 

6.1. Atos Legais; 

6.2. PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

6.3. Ponto Eletrônico; 

6.4. Concurso; 

6.5. Portal do Servidor Público Web 

   

7. Tributação Municipal; 

7.1. Serviços ao Contribuinte; 
7.2. ISS Eletrônico Web; 

7.3. e-NF Eletrônica Web; 

7.4. Fiscalização; 

7.5. Recadastramento imobiliário;                       7.6. 

Controle de Cemitério;                              7.7. ITBI 

Eletrônico Web 

   

8. Gestão de Protocolo 
   

9. Saúde Municipal e Postos 
   

10. Gestão de Educação e Escolas 
   

11. Portal de Consulta do Gestor 
   

12. Gestão de Meio Ambiente 
   

13 Valor Total de Locação Mensal e anual R$ R$  

14 Valor de hora técnica para suporte (estimativa 

de 12 horas/mês)  
R$  

  

4. DA VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir 

de xx/xx/xx, tendo validade até xx/xx/xxxx, não podendo ser prorrogada. 
 

5. DO PAGAMENTO  

5. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil, da prestação dos 
serviços, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, por depósito em 

conta corrente do fornecedor ou na Tesouraria do Município, estando nela 
incluídos todos os tributos legais, se houver, mediante apresentação da Nota 
Fiscal, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica 

do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de 

Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade 
Social e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT). 

5.1. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a 
contar novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA 

FISCAL/FATURA. 

5.2. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos 

de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos 
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prazos previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 

5.3. A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, 
ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante 

vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos 
referidos tributos. 
 

6. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. As solicitações dos serviços serão formalizadas pelas Secretarias 

Municipais, conforme a necessidade. 

6.2. O compromisso de execução só estará caracterizado mediante a assinatura 

do Contrato, bem como o recebimento da Empenho/Contrato decorrente desta 
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n° 073/2019. 

6.3. A presente ata implica em compromisso de execução dos serviços, após 
cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender 

todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos 
estimados. 

7. DA REVISÃO DOS PREÇOS  
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 

disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.   

7.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução e aumento daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria Municipal da 

Administração e Planejamento – Setor de Compras e Licitações promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores.   

7.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, 
tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, com base em 

orçamentos de no mínimo 03 fornecedores, a Administração Municipal deverá:  

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação aos praticados pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.  

7.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 

cumprir o compromisso, a Secretaria Municipal da Administração e Planejamento 
poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que 

confirmada a veracidade dos motivos apresentados;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

7.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal da 

Administração e Planejamento deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.  

7.4. O beneficiário do registro poderá solicitar o equilíbrio econômico-financeiro 

dos preços vigentes através de solicitação formal ao Setor de Compras e 
Licitações, desde que acompanhada de documentos que comprovem a 
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procedência do pedido. 

7.5. A atualização de preço não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado 

e deverá manter a diferença percentual (margem de lucro) apurada entre o 
preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente à época 

do pedido de revisão dos preços.  

7.6. Eventuais solicitações de Equilíbrio econômico-financeiro da proposta devem 

seguir o procedimento:  

7.6.1. Justificar o pedido de equilíbrio econômico-financeiro explicando quais as 
circunstâncias de mercado, ou qual o problema que ocasionou o aumento ou 
diminuição do preço.  

7.6.2. Para as empresas que se responsabilizaram em comprovar o reequilíbrio 

através de exclusivamente nota fiscal, deverão juntar aos pedidos, as cópias de 
notas fiscais com data aproximada a data da licitação e cópias de notas fiscais da 
data da alteração de preço. 

7.6.3. Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser encaminhados 
com a tabela abaixo preenchida constando todas as informações contidas na 

mesma: 

a) Em caso de materiais: 

Item Produto Preço de 

custo 

Valor 

declarado 

vencedor 

Margem 

% 

Nota 

fiscal 

nº 

Preço de 
custo 

 

Valor 

reequilib

rado 

Margem 

% 

Nota 

fiscal nº 

  R$ R$ %  R$  %  

b) Em caso de serviços: 

Item Serviço Item do 

preço global 

do serviço 

Preço de 

custo do 

item no 

preço global 

do serviço 

Preço 

reajustado 

do item 

Nota fiscal nº 

(ou outras 

comprovaçõe

s) 

Valor 

reequilibrado 

do serviço 

  R$ R$ R$  R$ 

7.6.4. O Setor de Compras e Licitações deverá certificar no certame, que os 

preços solicitados no pedido de reequilíbrio estão compatíveis com os de 
mercado, através de análise técnica de Contador do Município.  

7.6.5. O pedido de equilíbrio econômico-financeiro poderá acarretar 

substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à 
obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

7.6.6. As empresas que encaminharem o pedido de equilíbrio econômico-
financeiro em desconformidade com as condições do item 7 terão os pedidos 

indeferidos e apenas poderão encaminhar novo pedido no mês subsequente, sem 
prejuízo de manter o valor proposto e efetuar a entrega das mercadorias durante 
o período. 

8. DA FISCALIZAÇÃO  

8.1 - Cabe à Contratante, através dos servidores CRISTIANO SOUZA, LUIS 

PINTO BEAL e ÉLCIO DUARTE NUNES, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização na execução e cumprimento do presente contrato, junto à 

Contratante e Contratada. 
8.2. À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) dos 

serviços prestados. 
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8.3 - Não será aceito serviço que não atenda às especificações constantes na 
descrição do objeto. Os serviços recusados pela Fiscalização Contratual deverão 

ser substituídos pela contratada no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados 
do recebimento de comunicado específico lavrado pela Fiscalização Contratual. 
8.4 - A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração 

Municipal, a fim de representá-la durante a execução contratual. 
 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

9.1. As condições gerais de execução dos serviços, tais como prazos, 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no 
Termo de Referência – Anexo I. 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 3.402, de 22 

de dezembro de 2014 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar- se-
ão os princípios gerais do Direito. 

10. DA DIVULGAÇÃO  

10.1. A publicação desta Ata de Registro de Preços, far-se-á através do site 

oficial do município, em até 05 (cinco) dias após o retorno da mesma assinada. 

10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos órgãos participantes. 

Glorinha,  de  de 
2019. 

 

Prefeito 
 

Empresa Detentora do Preço Registrado 

 
 

TESTEMUNHAS 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 2797/2019 

ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº. 073/2019 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E 

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E 

DEMAIS SERVIÇOS INERENTES QUE CELEBRAM 

ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE GLORINHA E A EMPRESA ..... . 

 
Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-
37, com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de 

Glorinha, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ 
LIMA DA ROSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 298.576.780-68, 
domiciliado e residente neste Município, a partir de agora denominado 

simplesmente de “CONTRATANTE”, e a empresa......................, pessoa XXXX, 
com sede e  domicílio  ......................,  Bairro  ..........,  Cidade........,  CEP:  

..........,  inscrita  no CNPJ/MF   sob   n°   ..................,   representada   neste   
ato   pelo Sr(a)..................,   nacionalidade,   estado   civil,   CPF/MF   sob   o   
n°    domiciliado e residente na ...................., Bairro .........., Cidade..., a partir 

de agora denominada simplesmente de “CONTRATADA”, ajustam entre si, nos 
termos do Processo Administrativo n° 2797/2019, este contrato de LOCAÇÃO DA 

LICENÇA  DE  USO  E  MANUTENÇÃO  DE  SISTEMA  INFORMATIZADO  DE 
GESTÃO PÚBLICA, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto a Locação da Licença de Uso e 
Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão Pública, sem limitação 

de acesso aos usuários, incluindo implantação, instalação, conversão, testes, 
customização, treinamento e serviços de manutenção mensal que garantam as 
alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte 

técnico,  quando solicitado pelo Município, tudo de acordo com o descrito no 
Termo de Referência e no Anexo abaixo: 

MÓDULOS PREFEITURA MUNICIPAL 
VALOR MENSAL 

R$ 
Valor Anual 12 

meses 

Valor 
implantação, 
conversão e 

trinamento por 
módulo 

1. Contabilidade Pública                               
1.1. PPA - Plano Plurianual; 
1.2. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 
1.3. Sistema de Tesouraria; 
1.4. Portal de Transparência; 
1.5. Contas Púbicas Lei 9.755/98 

   

2. Compras, Licitações e contratos;               
2.1. Licitacon    

3. Controle Estoque/Almoxarifado 
   

4. Patrimônio Público. 
   

5. Frotas 
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6. Folha de Pagamento; 
6.1. Atos Legais; 
6.2. PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário; 
6.3. Ponto Eletrônico; 
6.4. Concurso; 
6.5. Portal do Servidor Público Web 

   

7. Tributação Municipal; 
7.1. Serviços ao Contribuinte; 
7.2. ISS Eletrônico Web; 
7.3. e-NF Eletrônica Web; 
7.4. Fiscalização; 
7.5. Recadastramento imobiliário;                       
7.6. Controle de Cemitério;                              
7.7. ITBI Eletrônico Web 

   

8. Gestão de Protocolo 
   

9. Saúde Municipal e Postos 
   

11. Gestão de Educação e Escolas 
   

12. Portal de Consulta do Gestor 
   

13. Gestão de Meio Ambiente 
   

Valor Total de Locação Mensal e anual R$ R$  

Valor de hora técnica para suporte 
(estimativa de 12 horas/mês)  

R$  

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 O valor global do presente contrato é de R$ .................................. 
3.2 O valor mensal é de R$ .......................................................  

3.3 Valor correspondente a hora técnica para suporte R$.................................. 
3.4 O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil, da prestação dos 

serviços, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal, por depósito em 
conta corrente do fornecedor ou na Tesouraria do Município, estando nela 
incluídos todos os tributos legais, se houver, mediante apresentação da Nota 

Fiscal, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica 
do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 

proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de 
Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade 
Social e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT). 

3.5 Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para devolução à Contratada, passando a contar 
novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA 

FISCAL/FATURA. 

3.6 Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos 
de responsabilidade da Contratada que importem no prolongamento dos prazos 

previstos neste edital e oferecidos nas propostas.  

3.7  A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, 

ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a 
Contratada discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos 

referidos tributos. 

DOS RECURSOS 

4. Os recursos decorrentes do presente Contrato correrá à conta do Orçamento 
vigente, sob as seguintes classificações: .......... 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato inicia a contar de xx de xxxxx de 

2019 e pelo prazo de até 12 (doze) meses, prorrogável por até 48 meses. 
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5.2. O presente contrato sofrerá reajuste após o período de 12 (doze) meses, 
pelo índice do IGPM acumulado 

DAS OBRIGAÇÕES 

6. A CONTRATADA obriga-se a executar e atender o que segue: 

18 fornecer e manter atualizada a documentação técnica da base de dados. 

19 prestar os serviços nas mesmas características indicadas na proposta; 

20 atender as determinações da fiscalização na hipótese do item 16, recebendo 

todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos; 

21 reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação lavrada pela 

Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções. 

22 manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar 

ao Município de Glorinha, imediatamente, qualquer alteração nas condições que 

deram ensejo à sua habilitação. 

6.1. É de responsabilidade da CONTRATANTE: 

c) Efetuar a fiscalização dos serviços executados; 

d) Realizar o pagamento do objeto desta contratação, de acordo com o 
estabelecido no presente instrumento.  

DAS PENALIDADES 

7. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades 
constantes neste Contrato. 

7.1. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 

30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, 
quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo 

estabelecido, a obrigação assumida. 

7.2. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 

7.3. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 

7.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

7.5. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 7.4 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

7.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
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quando a licitante vencedora: 

I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade; 

II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização da Contratante; 

III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 

necessárias, às suas expensas; 

IV - Desatender às determinações da fiscalização; 

V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes 
em razão da infração; 

VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 

7.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a Contratada: 

I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
do objeto contratual; 

II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 

contratual; 

III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a 

terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos 
causados. 

7.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 7.4 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela 

Lei nº. 8666/93: 

I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

DA RESCISÃO 

8. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem motivos para 

rescisão do contrato: 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

I.1 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações; 

II - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus 

superiores; 

III - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de 
insolvência civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores; 

IV - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

V - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 

VI - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência da contratada; 

VII - Razões de interesse do serviço público; 

VIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
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impeditiva de execução do contrato. 

DO FORO 

9. O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações 
deste instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10. Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei 
Federal de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 

10.1. Este contrato entra em vigência nesta data. 

E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas 
(02) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Glorinha, xx de xxxxx de 2019. 

 

 
DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

Prefeito Municipal 

 

Representante da empresa 

Testemunhas: 

                         
 


