
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJIMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03  

MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 - (Regido 
pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar n° 123, de 
14de dezembro de 2006, Decreto Federal n° 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal n° 
1.533, 	de 	abril 	de 	2009, 	Lei 	Municipal 	n° 
2.537/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 	e 	suas 	alterações 	e 	demais 	legislações 
pertinentes). 

DATA DE ABERTURA (Sessão 
pública 	para 	recebimento 	das 
propostas e documentação de 
habilitação) 

Dia 03 de março de 2021 

HORÁRIO 09h0Omin 

OBJETO 

Contratação 	de 	Empresa 	especializada 	em 
implantação e prestação de serviços de locação de 
Softwares que atendam legislações especificas, nos 
módulos 	de 	orçamentário 	e 	planejamento, 
contabilidade 	pública, 	tesouraria, 	compras 	e 
licitações, 	controle 	de 	estoque 	(almoxarifado), 
controle 	patrimonial, 	controle de veículos 	(frotas), 
controle 	de 	processos 	(protocolo), 	folha 	de 
pagamento 	(recursos 	humanos), 	portal 	da 
transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pela 
cidadão via internet; 	consulta de processos, com 
armazenamento nas nuvens, tudo em confcirmidade 
com as especificações técnicas e serviços descritos 
nos anexos, para atendimento à Legislação vigente e 
às 	normativas 	do 	Tribunal 	de 	Contas, 	em 
atendimento a Câmara Municipal de Araguaina. 

TIPO DA LICITAÇÃO MENOR PREÇO GLOBAL 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Rua 	das 	Mangueiras, 	10 	— 	Centro 	— 	Palácio 
Legislativo Dep.  Darcy  Marinho — CEP 77804-110 - 
Araguaina — Tocantins 

PROCESSO N° 059/2021 

INTERESSADO CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA - TO 

0 Edital poderá ser obtido gratuitamente 
endereço 	www.araguaina.to.leq.br/ 

no  site  da Câmara Municipal de Araguaina, no 
ou 	através 	de 	solicitação 	pelo 	e-mail  

deste poder Legislativo, no horário das 07h30 
publicação, 	devendo os licitantes interessados 

gravação do arquivo, ou ainda mediante o 
centavos) por cópia, inerentes aos seus 

o inciso  III,  do artigo 5°, da Lei n° 10.520/2002. 
junto à Comissão Permanente de Licitação, 

licitacaoaraquaina.to.leg.br  ou na sede 
às 	13h30, a partir da data de sua 
disponibilizar CD 	e/ou 	Pen-drive 	para 
recolhimento da taxa de R$ 0,50 (cinquenta 
custos reprográficos, conforme dispõe 
Informações adicionais podem ser obtidas 
Fone: (63)3416-0408. 

Rua das Mangueiras, 10- Centro- Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  
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EDITAL DE LICITAÇAO N°003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

1 DO PREAMBULO 

1.2. A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, através do 
pregoeiro (a) oficial, designado (a) através da Portaria n°. 029/2021, de 08/01/2021 da 
Presidência da Câmara Municipal de Araguaina - TO, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de Empresa especializada em implantação e 
prestação de serviços de locação de Softwares que atendam legislações especificas, nos 
módulos de orçamentário e planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compras e 
licitações, controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos 
(frotas), controle de processos (protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal 
da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de 
processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em conformidade com as 
especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento a Legislação 
vigente e as normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a Câmara Municipal de 
Araguaina, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus 
anexos, que se subordinam às normas gerais das Leis n°. 10.520/02, n°. 8.666/93, bem como, 
Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Municipal do Município de Araguaína n 2.537/2007 e no 
que couber dos Decretos Federais n°. 3.555/2000, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas normativos. 

2 DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

SESSÃO 	PUBLICA DE RECEBIMENTO 	E INÍCIO 	DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES "PROPOSTA" E "DOCUMENTAÇÃO" 
DIA: Dia 03 de março de 2021 
HORÁRIO: 09h0Omin 
LOCAL: Rua das  Manqueiras, n' 10, Centro, Araquaina - TO, 

2.1 0 Edital poderá ser obtido gratuitamente no  site  da Câmara Municipal de Araguaina, no 
endereço 	www.araguaina.to.leg.br 	ou 	através 	de 	solicitação 	pelo 	e-mail  
licitacaoaraguaina.to.leg.br  ou, ainda, na sede deste poder Legislativo, no horário das 07h30  ãs  
13h30. 

2.2 Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 
ou fato imprevisível. 

2.3 Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão deste Pregão na mesma data de 
abertura, e em face de decisão do Pregoeiro, poderá ser determinada a continuidade das 
atividades em dia (s) subsequente (s). 

2.4 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e os 
documentos que a instruirem será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com as 
disposições deste Edital e seus anexos, pela Lei Federal n° 10.520/2002; Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto 
Municipal n° 1.533, de abril de 2009; Lei Municipal 2.537/2007, aplicando-se subsidiariamente no 
que couber a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais 
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legislações pertinentes, em local, data e horário já determinados. 

2.5 0 esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 
relacionados à presente licitação serão disponibilizados no Departamento de Compras e 
Licitações da Câmara Municipal de Araguaina, ou através do telefone: (63) 3416-0408, no horário 
compreendido entre 07h30 e 13h30. 

3 	DO OBJETO 

3.1 	0 objeto da presente licitação é Contratação de Empresa especializada em implantação e 
prestação de serviços de locação de Softwares que atendam legislações especificas, nos 
módulos de orçamentário e planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, 
controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de 
processos (protocolo), folha de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal E-
sic,  serviços de acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento 
nas nuvens, tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos 
anexos, para atendimento à Legislação vigente e ás normativas do Tribunal de Contas, em 
atendimento a Câmara Municipal de Araguaina, com especificações estabelecidas no documento 
que constitui o Anexo I deste Edital. 

4 	DO TERMO DE REFERENCIA 

4.1 0 Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento de Compra e Licitações 
devidamente assinado pelo Sr. GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM, o presente processo 
servirá de base para todo o procedimento licitatório. 

5 	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Consoante autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa decorrente da 
presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas 01.031.2032.2.477 e Elemento 
de despesa 3.3.90.39.11. 

6 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente aos 
objetos licitados deste certame que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 
documentação, constantes deste Edital e seus anexos, sendo vedada participação de consórcio. 

6.2 Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no pais, 
nem aqueles que tenham sido declarados inid6neos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual, bem como aqueles relacionados no  art.  9° da Lei n° 8.666/93. 

6.2.1 Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, 
sob pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação 
vigente. 

6.3 Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão 
trazer a documentação original ou fotocópias. 

6.3.1 S6 serão aceitas cópias legíveis. 
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6.3.2 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 

7 	NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:  

7.1 Empresas em estado de falência, concordata, em processo de recuperação judicial. 
submetida a concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, (salvo mediante decisão 
judicial). 

7.2 Empresas impedidas de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Araguaina  (Art.  70  da 
Lei n° 10.520/02); Empresa suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas 
de contratar com a Administração (Art.87,  III,  da Lei n° 8.666/93); Empresas declaradas inidbneas 
para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade 
(Art.87, IV, da Lei n° 8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará sujeita ás 
penalidades previstas no  art.  97, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 

7.3 Empresas que não atendam às exigências deste Edital. 

7.4 Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim a 
empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável técnico que 
seja também servidor público vinculado. 

7.5 Empresa que incidir no estipulado no  Art.  9° da Lei 8.666/93; 

7.6 Empresas que possuam em seu contrato social finalidade ou objeto incompatível com o 
desta licitação, 

7.7 Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si; 

8 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

8.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial. 

8.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas; 

8.3 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 

8.4 0 Pedido de Impugnação deverá ser protocolizado no Protocolo da Câmara Municipal de 
Araguaina, em horário de funcionamento, no endereço descrito neste edital. 

9 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS 
ENVELOPES)  

9.1 	A empresa participante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro  corn  
apenas um representante legal, o qual deverá apresentar cópia da carteira de identidade 
(RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório no interesse da representada. 
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9.2 0 credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 

9.2.1 Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 

9.2.1.1 Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; 

9.2.1.2 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de 
diretoria em exercício; valores irrisórios; 

9.2.1.3 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

9.2.2 Se representante legal: 

9.2.2.1 Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o procurador 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular 
proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor 
recursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou, 

9.2.2.2 Documento equivalente (termo de credenciamento — modelo/Anexo II) da licitante, 
com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer 
fase deste Pregão, notadamente para a formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de 
recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA. 

9.2.3 Se empresa individual, o registro comercial, DEVIDAMENTE REGISTRADO. 

9.3 OBSERVAÇÕES: 

9.3.1 Se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 
acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 
legitimidade do outorgante; 

9.3.2 Se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), 
fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, uma vez que o cartório já o terá 
examinado e verificado a legitimidade do signatário; 

9.3.3 0 representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em 
nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante 
não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de "Habilitação"; 

9.3.4 Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta de 
qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa 
inabilitada na fase de "Habilitação". 

9.4 0 representante legal da licitante que não se credenciar perante o(a) Pregoeiro(a) ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 
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representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes de "Proposta" ou da 
"Documentação" relativa a este Pregão. 

9.5 No caso de incidência no item 9.4, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e 
mantido o seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas 
e apuração do menor prego. 

9.6 No momento do credenciamento deverão ser entregues b(ao) Pregoeira(o) os seguintes 
documentos: 

9.7 	Iniciados os trabalhos, somente será permitido ao representante ausentar-se do recinto, 
se autorizado pelo pregoeiro, e a de forma ordenada (alternadamente), sendo vedado ainda o uso 
de aparelho celular durante a sessão, ou ausentar-se o representante portando o aparelho; 

9.7.1 Fora dos envelopes:  

9.7.1.1 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo constante no Anexo Ill;  

9.7.1.2 Em se tratando de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a 
comprovação da condição estabelecida no item 9.1  sera  efetuada mediante apresentação de 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa 
n° 103,  art.  8° do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no 
DOU de 22/05/2007 ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA 
COMERCIAL E DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
conforme o Anexo IV deste Edital. 

9.7.1.3 A apresentação da certidão/declaração referida no item 9.7.1.2 deverá ocorrer quando 
do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n° 
123/2006. 

9.7.1.4 A certidão/declaração deverá ter sido emitida no exercício corrente (ou seja, em 
2021) sob pena de não aceitabilidade. 

9.7.2 A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da 
Junta Comercial. 

10 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1 No dia, hora e local previstos neste edital, o Pregoeiro e equipe de apoio receberão os 
envelopes "n° 1" Proposta de Preços e "n° 2" Documentos de Habilitação os quais deverão ser 
apresentados fechados, de forma indevassável e rubricados no fecho, contendo os seguintes 
dizeres: 

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA DE PREÇO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA, ESTADO DO TOCANTINS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
DATA DE ABERTURA: 03/03/2021 
HORÁRIO: 09h 00min 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 	  
CNPJ N° 	. 	 
TELEFONE: (DDD) 	 

Rua das Mangueiras,  lo-  Centro- Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
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EMAIL: 

ENVELOPE N° 2 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
DATA DE ABERTURA: 03/03/2021 
HORÁRIO: 09h 00min 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N° 	.  
TELEFONE:  (DDD) 
EMAIL: 

10.2 Os envelopes exigidos, deverão ser entregues, no endereço citado, pessoalmente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio; 

10.2.1 Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabiliza por memoriais entregues em outros 
setores deste Poder Legislativo, não sendo cabível ao licitante questionar posteriormente a 
validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer outra pessoa: 

10.2.2 Os documentos relativos à proposta (Envelope n° 1) e à habilitação (Envelope n° 2) 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente 
autenticada por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão Presencial, 
ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial; 

10.2.3 Visando à agilidade dos trabalhos licitatórios, sugerimos às licitantes que pretenderem 
realizar a autenticação de documentos via Equipe de Apoio ao Pregão que o faça a partir do 
primeiro dia antecedente à data de abertura da licitação, na Comissão Permanente de Licitação, 
nos horários das 07h3 ás 13h30, no Setor de Compras da Câmara Municipal de Araguaina — TO, 
localizada na Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho — CEP 
77804-110 — Araguaina — Tocantins. 

10.2.4 Para os documentos disponibilizados pela  Internet  e cuja autenticidade poderá ser 
verificada via consulta no  site  correspondente, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, serão 
aceitas cópias simples. 

10.3 Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo de 
validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nas 
mesmas. 

10.4 A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope, não 
mais serão aceitos novos licitantes. 

10.5 Iniciado o Credenciamento e recebidos os envelopes "n° 1" Proposta de Pregos, e "n° 2" 
Documentos de Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a 
Proposta de Proços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) 
e pelos participantes que o desejarem. 

10.6 Para fins de julgamento das propostas serão adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL, definido neste edital e seus anexos. 

10.7 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de pregos e 
documentação para habilitação será pública, dirigida por um (uma) Pregoeiro (a) e realizada de 
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acordo com o que prescreve a Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000 e a Lei n° 
8.666/1993, no que couber (aplicação subsidiária), e em conformidade com este Edital e seus 
anexos. 

10.8 Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, antes do inicio da 
sessão, o interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto ao (à) Pregoeiro (a) 
na forma do item 9.2 e seguintes. 

10.9 Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma 
vez que a sessão ainda não terá se iniciado. 

10.10 Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação 
apresentados pelos proponentes credenciados ou não. 

10.11 Os proponentes entregarão ao (6) Pregoeiro (a), em envelopes separados, a proposta de 
pregos (ENVELOPE N° 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE N° 2), momento em 
que, com a abertura do ENVELOPE N° 1, dar-se-6 inicio á fase de classificação. 

10.12 A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, 
desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do 
processo, não  sera  motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

11 	DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope n° 1) 

11.1 A proposta deverá ser apresentada em original, datilografada ou impressa por qualquer 
processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 
constar: 

11.1.1 Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do CNPJ (MF), 
endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada com a última folha contendo a 
indicação e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da agência e dos 
respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número dos documentos pessoais e 
qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela assinatura do contrato; 

11.1.1.1 	A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal da licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes 
Proposta; 

11.1.1.2 	A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n° 02 — "Documentos de 
Habilitação". 

11.1.2 Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as 
características técnicas de todos os produtos ofertados, incluindo especificação e marca. 

11.1.3 Cotação dos pregos dos itens ofertados com base no "Termo de Referência" 
constante do Anexo I e na forma do Anexo VII — "Modelo de Proposta de Pregos", ou em 
modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas. 

11.1.3.1 A licitante deverá indicar os pregos unitário e total por item, fixos e 
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irreajustáveis; 

11.1.3.2 	Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas relacionadas 
execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais 

e fretes, bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

11.1.3.3 	Só serão aceitos pregos  ern  moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso 
de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 

11.1.3.4 	A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não  [he  cabendo o direito de pleitear alteração. 
11.1.4 Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem: 

11.1.4.1 	A proposta deverá ter validade  minima  de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitação". 

11.1.4.2 	Caso este prazo não esteja expressamente indicado na "Proposta", o mesmo 
será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

11.2 Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, e caso persista o interesse desta Câmara Municipal, poderá ser solicitada prorrogação 
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

11.3 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital. 

11.4 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

11.4.1 Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação. 

11.4.2 Não atendam As exigências deste Edital. 

11.4.3 Apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os pregos de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.4.4 Apresentar valor superior a 10% da proposta de menor prego e estiver fora das 3 (três) 
melhores propostas. 

12 	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

12.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO 
GLOBAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade e prazos máximos para o fornecimento, definidos neste edital e em seus anexos. 

12.2 Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo 
com os termos deste Edital. 

12.3 Serão proclamados classificados e ainda concorrentes no certame licitatório, o proponente 
que apresentar a proposta de menor prego global, e, em seguida, as propostas com preços até 
10% superiores àqueles, ou as 3 (três) melhores propostas, conforme disposto no  art.  4°, VIII e IX 
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da Lei n° 10.520/2002 para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor. 

12.4 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem pregos iguais,  sera  realizado sorteio, 
também para determinação da ordem de oferta dos lances. 

12.5 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior prego, 
seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 

12.6 Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao Ultimo apresentado. 

12.7 0 Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como 
o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação as licitantes 
e expressa menção na ata da Sessão. 

12.8 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do Ultimo preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

12.9 0 encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro. as 
licitantes qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

12.10 Analisadas as propostas apresentadas e concluida a etapa de lances verbais, a 
classificação final far-se-á pela ordem crescente dos pregos. 

12.10.1 	Sera  considerada como mais vantajosa para a Câmara Municipal de Araguaina a 
proposta da licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, proposto e aceito, obtido na forma 
da condição anterior. 

12.11 Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao 
objeto definido neste Edital e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

12.12 0 Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor 
prego, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

12.12.1 	Se o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela Administração da 
Câmara Municipal de Araguaina; 

12.12.2 	Mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e examinada, 
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou 
seja, a de menor prego; 

12.12.3 	Se não for aceita a proposta escrita de menor prego; 

12.12.4 	Se a licitante detentora do menor preço desatender as exigências habilitatórias. 

12.12.4.1.1 	a ocorrência das situações previstas no subitem 12.12.1 ,  sera  examinada a oferta 
seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a 
proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente. até a apuração de uma que 
atenda as condições deste edital; 
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12.12.4.1.2 Na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido o melhor preço. 

12.13 Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microenipresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e houver proposta apresentada por 
ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate 
previsto no  art.  44, §2° da Lei Complementar n° 123/2006. 

12.13.1 	Ocorrendo o empate, proceder-se-6 da seguinte forma: 

12.13.1.1 	A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem 
classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1° lugar no 
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 

12.13.1.2 	Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais  ME's  ou EPP's remanescentes cujas propostas estejam 
dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 

12.13.2 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas  ME's  e EPP's que se 
encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

12.14 Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 
licitado  sera  adjudicado em favor da proposta classificada em 1° lugar na etapa de lances. 

12.15 Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital 
quanto à "proposta" e à "habilitação", será a respectiva licitante declarada vencedora 
observada as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Municipal do Município 
de Araguaina n° 2.537/2007. 

12.16 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 
convocatório, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital. 

12.17 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e 
seus anexos. 

13 DA HABILITAÇÃO (Envelope n° 2) 

13.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual (envelope n° 
2), devidamente lacrado, conforme relação a seguir: 

13.2 RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

13.2.1 Registro comercial, para empresa individual; 

13.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores, dispensado este, caso tenha sido 
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apresentado no Credenciamento (Autenticado); 

13.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 
registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

13.2.4 Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

13.3 RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

13.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

13.3.2 Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.qov.br) ou do documento 
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data 
marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 

13.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais. Divida Ativa da União e Contribuições 
Previdenciarias, 	expedida 	pela 	Procuradoria 	Geral 	da 	Fazenda 	Nacional 
(www.pqfn.fazenda.qov.br).  

13.3.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 
Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 
do domicilio ou sede da licitante, 

13.3.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de 
Debito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicilio ou sede da 
licitante; 

13.3.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

13.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (www.tst.jus.br/certiclão),  conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução Administrativa do 
TST n° 1470/2011. 

13.3.8 A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com a Lei 
Complementar n° 123/06 e alterações, deverão apresentar os documentos relativos 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 

13.4 RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

13.4.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da 
data prevista para apresentação das propostas. Para esta certidão só será aceita outra validade 
se estiver expressa no próprio documento. 
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13.4.2 Cópia autenticada ou Extrato de Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último 
exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da 
proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

13.4.2.1 0 referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de 
"Recibo de entrega de livro digital". Se possível, apresentar também termos de abertura e de 
encerramento dos livros contábeis. 

13.4.2.2 Quando S/A, o balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial ou vir acompanhado de Certidão da Junta Comercial que ateste o arquivamento da ata 
da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê o § 5° do 
artigo 134, da Lei n°6.404/76. 

13.4.3 Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e 
regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando-se o 
exigido. 

13.5 RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.5.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, através de atestado de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, observando as características dos objetos 
licitados; 

13.5.1.1 Os atestados de capacidade técnica constante do item acima (item 13.5.1) devem vir 
com firma reconhecida em cartório do seu subscritor, e constar obrigatoriamente cargo do seu 
subscritor, quando se tratar de atestado firmado por órgão público; 

13.5.1.2 Quando se tratar de atestado de capacidade técnica firmado com pessoa jurídica de 
direito privado, o mesmo deve ser acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica de 
fornecimento dos itens correspondentes em características com o objeto deste processo 
licitatório. 

13.6 Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso V,  art.  27, da Lei Federal n° 
8.666/93, conforme o inciso XXXIII do  art.  7° da CF/88, assinado por diretor, sócio ou 
representante da empresa licitante (ANEXO V). 

13.7 As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins 
desta licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data 
prevista para o recebimento dos envelopes contendo "Proposta" e "Documentos de Habilitação", 
salvo quanto a Certidão e/ou Declaração de enquadramento de microempresa — ME ou empresa 
de pequeno porte — EPP. 

13.8 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor 
do setor de licitações desta Câmara Municipal, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
Poderão ser apresentados documentos extraídos via  Internet,  cuja aceitação fica condicionada a 
verificação de sua autenticidade mediante acesso ao  site  do brgão que os expediu. 

13.9 0 envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado 
junto á Coordenadoria Administrativa/Licitações e Contratos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de abertura da sessão, sob pena de inutilização. 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.br  



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
cNPJ tmF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

   

13.10 As  ME's  e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição. 

13.11 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das  ME's  e EPP's, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis — cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente apresentar prego inferior ao menor prego ofertado na etapa de lances, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública — para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.12 Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, será 
inabilitado, e o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do 
licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se 
necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 
vencedor. 

13.13 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

13.13.1 No prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o 
disposto nos subitens acima. 

13.13.2 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo: 

13.13.2.1 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

13.13.2.2 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

13.13.3 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, com exceção de caso 
previsto em legislação especifica. 

13.13.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissão Permanente de Licitação 
considerará o proponente inabilitado. 

13.14 Os documentos requeridos neste edital, disponível via internet, poderão ter a qualquer 
tempo sua veracidade aferida pela Equipe de Apoio. 

13.15 Em nenhum caso será aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer 
posteriormente, a apresentação ou inclusão de documentos de habilitação que não fizerem 
constar do respectivo envelope de documentação, salvo o disposto na Lei Complementar n° 
123/06 e alterações. 

13.16 Da sessão lavrar-se-6 Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos proponentes presentes. 

Rua das Mangueiras,  lo-  Centro- Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I porta14araguaina.to.leg.br  



   

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

14 	DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1 	0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 3 (Três) 
dias, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

14.2 	Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente deverá constar, conforme modelo 
do Anexo VI: 

14.2.1 	Os pregos deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e por extenso  (art.  5° da Lei n° 8.666/93). Ocorrendo divergência entre os pregos 
unitários e o prego total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

14.2.1.1 Não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas 
decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente; 

14.2.1.2 No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, tais como: 
impostos, transportes, seguros, taxas e outras despesas necessárias ao fornecimento dos 
materiais e à execução dos serviços correspondentes; 

14.2.1.3 Ser redigida em  lingua  portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

14.2.2 Prazo de validade da proposta de no  minim,  60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como 
válidas pelo período supracitado; 

14.2.3 Especificações claras, completas e minuciosas, com detalhes do objeto ofertado, inclusive 
marca, modelo, tipo e referência, no que couber, observadas as especificações mínimas e 
quantitativos contidos neste Edital e anexos; 

14.2.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

14.2.5 Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF,  e-mail,  se houver, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento; 

14.2.6 Nome, CNPJ ou CPF dos principais integrantes do quadro societário da licitante, assim 
compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão 
da sociedade; 

14.2.7 Contato para fins de faturamento: (indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax,  email  de 
contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho); 

14.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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15 DOS RECURSOS 

15.1 Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediato e motivadamente a 
intenção de recorrer, com registro em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
corridos, de acordo inciso XVIII, do Artigo 4°, da Lei 10.520/02. 

15.1.1 	0 recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro, e protocolizado no Protocolo Central, em 
horário comercial de funcionamento deste Poder Legislativo, no endereço descrito neste edital, 
não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via  e-
mail.  

15.2 Verificada a situação prevista no item anterior (item 14.1), ficam as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentarem contrarrazeies em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro a 
vencedora. 

15.4 Não acolhendo o recurso, o Pregoeiro procederá a adjudicação do objeto à proponente 
vencedora. 

15.5 Acatado(s) o(s) recurso(s), o Pregoeiro prestará informações no prazo de 01 (um) dia, e 
remeterá os autos à autoridade competente para decisão. 

15.6 Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatado a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15.7 0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

15.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Comissão 
Permanente de Licitação. 

16 	DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

16.1 Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o MENOR PREÇO 
GLOBAL, do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação, após 
recebimento do processo concluído pelo (a) Pregoeiro (a). 

16.2 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caso a (o) Pregoeiro (o) não tenha se 
retratado de sua decisão, ao Presidente da Câmara Municipal de Araguaina homologará o 
procedimento licitatório ao licitante vencedor. 

17 	DO CONTRATO  

17.1 Após homologado o resultado deste Pregão, a Câmara Municipal de Araguaina, 
convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do 
instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação, 
sob pena de decair o direito â contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no  
art.  81 da Lei n° 8.666/93. 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I portalara uaina.to.leg.br  



23 DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES  

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-04011 www.araguaina.to.leg.br  I portal@araguaina.to.leg.b 

„ 1:5;71Z.Zta.  

l'c•\ 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 2 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA  

"A Capital Econômica do Estado” 
C.NPitv1F) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03  

17.2 0 prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal de Araguaina - TO. 

17.3 É facultado ao Pregoeiro, caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de 
contrato convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após 
negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação. 

18 	DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

18.1 	0 contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta 
licitação. 

19 	DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

19.1 	0 contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias â fiel execução do objeto desta 
licitação. 

20 	DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1 0 serviço deverá ser efetuado após a solicitação do Departamento Administrativo, através 
da Ordem de Serviço, feita pela Câmara Municipal de Araguaina - TO. 

21 	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1 Consoante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa decorrente 
da presente licitação correrá por conta da Função Programática 01.031.2032.2.477 - Elementos 
de Despesas 3.3.90.39.90 — Serviços de Publicidade Legal. 

22 	DO PAGAMENTO  

22.1 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 

22.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a 
Solicitação de Fornecimento feita pela Secretaria. 

22.3 0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

22.4 0 pagamento será efetuado até o 20° (vigésimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal 
pelo Departamento Competente em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante depósito em 
conta bancária da contratada. 

22.5 Os materiais deverão ser entregues na Secretaria ou no Protocolo, se for o caso, sendo, 
rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho; na hipótese de entrega de produtos 
diversos, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 
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23.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

23.1.1 Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

23.1.1.1 Por 06 (seis) meses — quando incidir em atraso no cumprimento do objeto da licitação; 

23.1.1.2 Por 01 (um) ano — na execução em desacordo com o exigido em contrato; 

23.1.1.3 Pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/2002 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e será descredenciado do cadastro de fornecedores deste Município, garantido o 
direito prévio da citação e de ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 
contrato e das demais cominagões legais o licitante que: 

23.1.1.3.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

23.1.1.3.2 Comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal; 

23.1.1.3.3 Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 

23.1.1.3.4 Não mantiver a proposta; 

23.1.1.3.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

23.1.1.3.6 Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 

23.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93 sem prejuízo 
das sanções elencadas nos artigos 81 a 88, a CONTRATADA sujeitar-se-6 ás seguintes 
penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia defesa: 

23.2.1 Advertência, a ser aplicada sempre por escrito; 

23.2.2 Multa, a ser aplicada sobre o valor total do fornecimento de: 

23.2.2.1 	0,2% (dois décimos por cento) ao dia por dia de atraso na entrega do material ou no 
descumprimento das obrigações assumidas, até o 150  dia (décimo quinto) dia; 

23.2.2.2 0,5% (meio por cento) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na entrega 
do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 

23.2.3 	Multa de até 20% (vinte por cento), no inadimplemento total da entrega do material e/ou 
descumprimento das obrigações assumidas. 

23.3 Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública. 

23.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com entidades da Administração 
Pública. 

23.5 As sanções previstas no item 15 deste edital poderão ser aplicadas conjuntamente, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 
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23.6 Independentemente das sanções retro mencionados, a licitante ficará sujeita, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, 
bem como arcará com a correspondente diferença de pregos verificada em nova contratação 
realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos 
pregos e prazos fixados pelo inadimplente. 

23.7 	Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o Pregoeiro poderá 
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Câmara Municipal de 
Araguaína poderá rescindir o contrato, sem que isso gere direito indenizatório ou de reembolso, 
caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete 
a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 

23.8 A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 
Pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo, quer 
Por ação judicial, fica, desde logo, ciente de que, caso o seu pedido seja indeferido, poderá ser 
acionada judicialmente para reparar danos causados a Câmara Municipal de Araguaina - TO 
em razão de sua ação procrastinatória. 

23.9 Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis 
à matéria. 

24 DAS FRAUDES E CORRUPÇÃO 

24.1 Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e 
o fornecimento dos materiais, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação 
brasileira. 

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1 Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 

25.1.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos mediante 
publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação regional, antes da data inicialmente 
marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

Fi3 

25.1.2 Revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e anulá-la por 
ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenização, observando o 
parágrafo único do  art.  59 da Lei Federal n° 8666/1993; 

25.1.3 Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, 
para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso estas impliquem em 
modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos do § 40,  art.  21, da Lei 
Federal n° 8.666/93; 

25.1.4 Inabilitar o licitante por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, 
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as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, 
o(a) Pregoeiro(a) convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e 
posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação", sendo declarado vencedor e a 
ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s) que 
vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 

25.2 Os materiais deverão ser fornecidos rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 

25.3 Cada pagamento somente será efetuado após a constatação de que o CONTRATADO se 
encontra em dia com suas obrigações e tenha comprovado regularidade fiscal. 

25.4 Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO  III  
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI 
ANEXO VII  

TERMO DE REFERENCIA 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS 
DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII,  ART.  7°, DA CF/88. 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
MINUTA DO CONTRATO 

25.5 0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição. 

25.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a segurança 
do futuro contrato. 

25.7 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 

25.8 A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, 
ressalvados os direitos de impugnação e de recurso; 

25.9 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

25.10 As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o dia do 
inicio e incluir-se-6 o do vencimento. 

25.12 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

25.13 A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 
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25.14 À licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente, o objeto adjudicado 
decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Administração Pública, pelo exato 
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

25.15 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), por meio 
de correspondência,  e-mail  ou fone/fax, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis 
antes da data da abertura do Pregão. 

Araguaina - TO, 11 de fevereiro de 2021.  

Wesley  Rafael Oliveira Noreira 
Técnico em Licitaçtio 

Matricula: 1065815  
Wesley  RãTãel Oliveira Moreira 

Pregoeiro Oficial 

-01‘ Or  
Fabrina Martins Fernai'idé Mesquita 

Equipe de Apoio 

Francisco Neto 
Equipe de Apoio 

\ AO,  -.fiat 
Gumercinearit io de Amorim  

Equipe de Apoio  

Jackson  Carneiro Monte! 
Equipe de Apoio 

Loto 
Kely Da Silva Rabelo 

Equipe de Apoio 

Rosirene Cardoso Lima Santos 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 	OBJETO 

Contratação de Empresa especializada em implantação e prestação de serviços de locação de 
Softwares que atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), 
controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha de 
pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo 
cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em 
conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento 

Legislação vigente e as normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a  Camara  Municipal 
de Araguaina. 

2 	JUSTIFICATIVA 

I. 	Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração 
Pública da  Camara  Municipal de Araguaina, visando dar maior celeridado aos procedimentos 
contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das 
atividade econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por 
conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos 
em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal n° 101/2000, sob o angulo 
da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a 
administração pública. Considerando que a  Camara  Municipal de Araguaina não dispõe de  
software  de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os 
sistemas de informática. Considerando que esse Poder Legislativo deve primar pela eficiência e 
eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos 
relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como de todos os 
relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de 
otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa legislativa, é que se faz 
necessário tal contratação para automatização da administração, com  software  modernos e ágeis 
que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e 
gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam 
elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, 
bem como a emissão de relatórios consolidados. Os  software  serão interligados em rede local, 
dentro da  Camara  Municipal de Araguaina e outros pontos de acesso, de forma que sejam 
trabalhados paralelamente, permitindo assim que todos os setores funcionem integrados 
simultaneamente. A contratação tem sua viabilidade em decorrência das imposições das 
legislações vigentes. 0 planejamento administrativo surge da necessidade de se efetuar 
combinações técnicas, modernas e de conceito racional, através de um sistema informatizado 
capaz de satisfazer as exigências legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtenção d 
resultados, primando pelo zelo para com a coisa pública. 

2. Assim sendo pretende-se através deste projeto a Conversão de dados, a Implantag5o de 
Sistemas, a Locação de  software  e o Treinamento e Suporte, para atender a  Camara  Municipal 
de Araguaina, tendo como foco principal atender as necessidades da Legislação Federal, 
Estadual e do Tribunal de Contas do Estado, obtendo resultados de controle e eficiência. 

3. A Migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais informatizados do  
Camara  Municipal, até a data de execução desta fase são de responsabilidade da empresa 
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fornecedora do Sistema, respaldada por garantia contratual em relação 6 disponibilização desses 
dados pela Câmara Municipal de Araguaina. 

3 	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS — As especificações abaixo são características que atendem 
a todos os módulos e definem o sistema como todo. 
3.1.1. 0 sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrão  SQL,  e permitir 
consultam via comandos  SQL,  devendo ter a possibilidade de utilização de Banco de Dados  
OPEN SOURCE  (código aberto). 
3.1.2. Cadastro de usuário com definições de acesso e cada opção de relatório do sistema 
através de senhas (controle de acesso ao sistema através de senha); 
3.1.3. Permitir cadastramento de usuários com controle de nível de acesso, podendo ser 
configurado para inclusão, alteração, consulta e exclusão; 
3.1.4. Os sistemas deverão ser multiusuários e multitarefas, permitindo controlar tarefas 
concorrentes, com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade referencial, 
que deverá ser realizada pelo gerenciador do banco de dados (SGBD), nunca pelo aplicativo; 
3.1.5. Permitir auditoria automática das operações efetuadas nos sistemas (Controlando quem, 
quando e o que foi alterado) 
3.1.6. Possuir relatórios gráficos, permitir que seja impresso em  video  ou escolher a impressora 
da rede; 
3.1.7. Todos os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações mantendo a 
integridade dos dados em caso de falha de  software;  
3.1.8. 0 sistema deve comportar o trabalho simultâneo dos usuários de todas as Secretarias; 
3.1.9. As empresas deverão ser desenvolvedoras dos sistemas ou representantes legais, desde 
que mantenham estabelecimento de atendimento no estado do Tocantins. 
3.1.10. 0 suporte aos sistemas locados deverão ocorrer via telefone,  chat,  e, ainda, através de 
visita técnica  in  loco sem custo adicional. 
3.1.11.  Woo  poderá ser contratada empresas que utilizem sistemas em consórcio, ou seja, 
módulos com diversas empresas desenvolvedoras do sistema, afim de não prejudicar a 
integridade dos mesmos. 
3.1.12. Tanto o sistema como o banco de dados deverão ser acessados via internet, através de 
quaisquer dispositivos  (Ex.  Smartphone,  Tablet,  entre outros) 
3.1.13. Para que o sistema possa atender as necessidades desta administração, os módulos 
abaixo deverão atender as seguintes necessidades: 

2. ORÇAMENTÁRIO E PLANEJAMENTO - O modulo deverá compreender a LOA, PPA e 
LDO, devendo apresentar ás seguintes características ou possibilidades: 
3.2.1. Proporcionar ao planejador a elaboração do orçamento-programa de forma ágil, fácil e de 
acordo com a legislação vigente. 
3.2.2. Cadastro das Entidades contratadas com possibilidade de utilizar o Brasão nas emissões 
de relatórios; 
3.2.3. Cadastro do exercício a ser elaborado o Orçamento com opção de modelo de despesa e 
receita a ser utilizado e de consolidação de relatórios nos Órgãos; 
3.2.4. 0 sistema deverá trazer os códigos das receitas baseados na legislaçao em vigor, 
possibilitando o cadastramento de novas receitas que venham a ser criadas posteriormente; 
3.2.5. Cadastro da Despesa, com parâmetros separados 0rgão, Unidade Orçamentária, Função,  
Sub  - Função, Programa (possuir campo para Objetivo e Público alvo), Projeto/Atividade e 
Natureza da Despesa; 
3.2.6. Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fonte e Fontes de Recursos 
conforme exigências do  STN;  
3.2.7. Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte de Recursos; 
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3.2.8. Importa os  indices  e Fórmulas para o PPA; 
3.2.9. Elaboração dos lançamentos do Plano Plurianual. 
3.2.10. Gerar a projeção da receita para os próximos exercícios, baseado na arrecadação de 
exercícios anteriores; 
3.2.11. Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente, baseado em exercícios 
anteriores. 
3.2.12. Elaboração e projeção da Despesa, separando o que é Despesa Executada (Despesa 
Mensal), e prevista (PPA); 
3.2.13. Evolução do Patrimônio, apontando o Patrimônio Liquido, Capital, Reservas e Resultado 
Acumulado; 
3.2.14. Cadastro de Renúncia Receita; 
3.2.15. Cadastro da Expansão da Despesa; 
3.2.16. Cadastro dos Riscos Fiscais; 
3.2.17. Cadastro das Variáveis, com previsão e projeção do PIB, taxa de juros, câmbio, Inflação 
média; 
3.2.18. Possuir o cadastro da Lei, com os campos disponíveis para preenchimento da entidade; 
3.2.19. Cadastro de Metas Previdências por Receitas e Despesas Previdenciárias com campo 
para as Infra - Orçamentarias, e saldo das disponibilidades financeiras do RPPS da Projeção 
Atuarial para 35 anos. 
3.2.20. Geração da proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte com base na 
utilização do orçamento do exercício em execução e anteriores, permitindo a atualização do 
conteúdo e da estrutura da proposta gerada e a distribuição do orçamento por secretaria 
conforme as Instruções Técnicas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Secretaria do 
Tesouro Nacional  (STN);  
3.2.21. Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática; 
3.2.22. Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado do Município e das Unidades 
Gestoras Descentralizadas; 
3.2.23. Permitir atualização dos valores da proposta orçamentária, no todo ou apenas em parte 
dela, por meio da aplicação de percentuais ou  indices  aprovados em lei; 
3.2.24. Emissão de relatório da proposta orçamentária municipal consolidada; 
3.2.25. Emissão de todos os anexos do Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da 
administração direta, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente. 
3.2.26. Possuir total integração com o Sistema de Contabilidade; 
3.2.27. Possibilitar de forma automática a importação dos Parâmetros de Lei, Parâmetros da 
Receita e Despesa de acordo com o exercício anterior; 
3.2.28. Permitir aplicar percentual em cima do Orçamento; 
3.2.29. Possibilitar importação e exportação do Orçamento através de arquivos textos. 
3.2.30. Permite a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64; 
3.2.31. Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, de parâmetros da Receita e 
da Despesa e Fonte de Recursos; 
3.2.32. Possibilitar a visualização do Orçamento através de gráficos, possibilitando a geração por 
nível de receita, de despesa por Unidade, Função e Fontes de Recursos; 
3.2.33. Os Demonstrativos do PPA deverão conter relatórios de conferencia do PPA com a LOA, 
por órgão, unidade orçamentária, função,  sub  função, programa e ação, demonstrando alguma 
clivergencia e permitindo suas correções. 
3.2.34. 0 Sistema deverá emitir relatórios que compare a receita e a despesa da LOA por fonte 
de recurso, demonstrando divergências e permitindo sua conferência. 
3.2.35. 0 sistema deverá gerar automaticamente os arquivos do PPA/LOA de acordo com  Layout  
do Tribunal de Contas dos Municípios para análise e envio a este órgão de maneira concisa e 
definitiva. 
3.2.36. Demonstrativos da LDO deverão conter as metas fiscais, avaliação do cumprimento das 
metas fiscais, comparativos, evolução patrimônio liquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de 
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receita, margem de expansão, controle orçamentário, todos os relatórios de Metas e Riscos 
Fiscais de acordo com o manual de demonstrativos fiscais emitido pela Secretaria do Tesouro 
Nacional —  STN.  

3. 	CONTABILIDADE PUBLICA — 0 sistema de contabilidade tem como objetivo registrar 
todos os atos e fatos inerentes à Gestão Pública Financeira, proporcionando informações 
confiáveis e atualizadas, conforme determina a Lei 4.320/64, permitindo, inclusive a integração 
com os demais sistemas da Administração Pública, otimizando as tarefas diárias dos órgãos 
envolvidos, com maior segurança e transparência, devendo apresentar as seguintes 
características ou possibilidades: 
3.3.1. Cadastro do órgão de acordo com a LOA, com opção de Brasão na emissão de relatórios; 
3.3.2. Cadastro do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público — PCASP. 
3.3.3. Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais Suplementares autorizados 
na LOA. 
3.3.4. Possibilitar o fechamento dos meses que já foram enviados para o Tribunal de Contas e 
opção de consolidação de relatórios com os demais órgãos da administração; 
3.3.5. Cadastro de históricos padrões para cada fornecedor de acordo com ramo de atividade; 
3.3.6. Cadastro de cargos para assinaturas nos relatórios; 
3.3.7. Cadastro de Fonte de Recurso; 
3.3.8. Fazer a movimentação contábil de acordo com o PCASP, possibilitando assim a emissão 
de razão contábil, demonstra saldo anual, mensal e diário; 
3.3.9. Cadastro da Despesa (Funcional programática) para créditos adicionais e consulta da 
execução das despesas, permitindo a verificação de saldos de movimentação no período 
desejado; 
3.3.10. Cadastro da Receita onde poderá ser apontada a distribuição de uma determinada receita 
de acordo com o manual de receita publicado pela  STN.  
3.3.11. Cadastro das contas de Retenções para consignações na divida flutuante; 
3.3.12. Cadastro e configuração de Integração Patrimonial, para as variações patrimoniais de 
mutações; 
3.3.13. Permitir a formatação padronizada, conforme a necessidade da entidade, das de Nota de 
Empenho, Anulação de Empenho, Liquidação, Estorno de Liquidação, Nota de Pagamento, 
Ordem de Pagamento, Despesa Extra, e quaisquer outros documentos contábeis que a entidade 
necessitar; 
3.3.14. Permitir o inicio de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o fechamento 
contábil do período anterior, com atualização de saldos e manutenção da consistência dos dados; 
3.3.15. Possuir registro de senha para liberação da utilização do sistema no mês corrente, sem o 
bloqueio dos meses anteriores; 
3.3.16. Verificar a Ordem Cronológica, dos empenhos, Liquidações e Pagamentos de empenhos; 
3.3.17. Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido, se a mesma estiver cadastrada no 
cadastro de fornecedores; 
3.3.18. Geração automática da movimentação contábil para os lançamentos típicos tais como 
empenhos, liquidações, pagamentos movimento de receita e  etc;  
3.3.19. Possibilitar o lançamento das Retenções na Emissão de Ordem de Pagamento; 
3.3.20. Possibilitar a Incorporação Patrimonial na Emissão do Empenho ou na liquidação, 
3.3.21. Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Licitações, Patrimônio e Compras; 
3.3.22. Possuir integração com os sistemas de Folha de Pagamento e Tributário da Prefeitura 
para geração automática dos empenhos da folha e receitas do tributário; 
3.3.23. Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e plano de 
contas, em qualquer período do exercício possibilitando também a impressão da mesma; 
3.3.24. Controle de toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operaciona s e 
gerenciais; 
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3.3.25. Permitir a abertura de créditos adicionais, devendo haver recurso no sistema para exigir 
que o usuário informe a legislação que autoriza a operação, com opção de impressão do referido 
decreto; 
3.3.26. Transferencia automática para o exercício seguinte dos saldos do plano de contas 
patrimonial, de restos a pagar no encerramento do exercício; 
3.3.27. Registrar estimativas de receita e de despesa para cada mês do ano; 
3.3.28. Permitir o controle das receitas através da programação financeira; 
3.3.29. Controle total das despesas extra-orçamentárias, emitidas, pagas e a pagar, por 
fornecedor e por contas de despesas extras, inclusive com emissões de notas de despesas 
extras pra se comprovar o pagamento das mesmas; 
3.3.30. Cadastro de contratos de divida fundada com campo de validade de FGTS, INSS e SFE; 
3.3.31. Cadastro de interferência financeira, subvenções sociais e obras; 
3.3.32. Controle de convênio efetuado com entidades financeiras; 
3.3.33. Efetuar cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, bem como pelas variações 
patrimoniais; 
3.3.34. Gerar arquivo referente ao Manad, exigido pela Receita Federal; 
3.3.35. Possibilitar a Importação e Exportação de movimentos contábeis de Unidades Gestoras 
Descentralizadas; 
3.3.36. Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, listagem de bancos, de 
fontes de recursos, gasto com pessoal, contas bancárias, de lei e decretos; 
3.3.37. Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por 
Credores, Empenhos, Diário e Razão; 
3.3.38. Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros personalizados, de 
Despesa Extra e Restos a Pagar; 
3.3.39. Possibilita através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo o processo 
contábil realizado no sistema, de despesa, receita, financeiro, da educação e saúde; 
3.3.40. Permitir a emissão de todos os anexos automaticamente previstos na Lei 4.320/64 e Lei 
de Responsabilidade Fiscal -  LC  101/2000; 
3.3.41. Gerar automaticamente os arquivos de balancetes mensais de acordo com  Layout  
publicado pelo TCM-GO; 
3.3.42. Gerar a Receita corrente líquida de forma automática, na hora de gerar os relatórios, 
podendo ser ajustada conforme determinação do Tribunal de Contas; 
3.3.43. Gasto com pessoal é efetuada de forma automática, pelo qual busca dos empenhos 
lançados na despesa de Pessoal e Encargos Sociais, podendo ser alterado conforme 
determinação do Tribunal de Contas; 
3.3.44. Emissão automática de todos os Anexos de Gestão Fiscal e Relatórios Resumindo de 
Execução Orçamentária, conforme Portaria do  STN  em vigor para o período. 

4. 	TESOURARIA — Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da 
tesouraria do município, controlando as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, 
Movimentação Bancária, Emissão de Cheques, Conciliação Bancária e Elaboração de 
Demonstrativos Financeiros, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.4.1. Cadastro de Contas Bancárias; 
3.4.2. Configuração de modelo de impressão; 
3.4.3. Emissão de cheque em impressoras comum e impressoras de cheque: 
3.4.4. Totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública; 
3.4.5. Possuir controle de fechamento de contas por mês; 
3.4.6. Controlar os saldos das contas bancárias, com a emissão de cheque ou outros 
pagamentos dos credores; 
3.4.7. Configuração do modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade para imprimir qualquer 
tabulação de formulário de cheque de qualquer banco; 
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3.4.8. Parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência Bancária e outros 
Pagamentos; 
3.4.9. Controle da numeração dos cheques através de processo automático ou não automático; 
3.4.10. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de Conciliação Bancária de 
todas as contas dos bancos. Permiti conciliar automaticamente toda a movimentação de conta 
banco de um determinado período; 
3.4.11. Possibilidade de inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer período, deixando, 
automaticamente, os saldos das contas atualizados; 
3.4.12. Permitir a criação de arquivos de dados para envio de  Border-6 aos bancos, conforme  
layout  de cada instituição bancaria, 
3.4.13. Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
3.4.14. Possibilidade de escolha de lançar movimentação financeira e realização da receita pela 
Tesouraria, onde na realização da receita o sistema controla automaticamente os percentuais de 
destinação dos recursos vinculados. 
3.4.15. Integração com o Sistema de Tributação para lançamento automático das receitas 
municipais; 
3.4.16. Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentaria com filtros personalizados, de 
Despesa Extra e Restos a Pagar; 
3.4.17. Possuir demonstrativos de movimenta de caixa, como boletim de caixa, cheques, saldos e 
transferências bancárias. 

5. 	COMPRAS E LICITAÇÕES - Possibilitar o acompanhamento de todo o processo 
licitatório, envolvendo as etapas de preparação até o julgamento, interligando com o sistema de 
compras e pregão devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.5.1. Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, 
acompanhando o processo desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino; 
3.5.2. Possibilitar o cadastramento de materiais de maneira que se possa gerar relatórios de 
quantidades adquirida de matérias num determinado período: 
3.5.3. Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras das diversas 
secretarias/fundos/autarquias/departamentos, agrupando itens iguais, para um novo processo 
licitatório ou para compra direta automaticamente; 
3.5.4. Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais ou serviços através do  software;  
3.5.5. Possibilitar o gerenciamento dos fornecedores através de consulta aos processos 
licitatórios ou itens de licitação e as compras efetuadas ou serviços executados; 
3.5.6. Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma natureza com dispensa 
de licitação, para que não ultrapasse os limites legais; 
3.5.7. Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas e 
outros documentos dos fornecedores, por ocasião do Cadastro de Fornecedores junto a 
Cadastro Geral do Município; 
3.5.8. Permitir consulta aos pregos de materiais ou por fornecedores, praticados anteriormente; 
3.5.9. Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços; 
3.5.10. Emitir relatórios de compra e serviço; 
3.5.11. Permitir o controle da quantidade entregue parcialmente pelo fornecedor, quando 
necessário; 
3.5.12. Possibilitar compartilhamento de informações dos módulos de almoxarifado e frotas; 
3.5.13. Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de "Certificado de 
Registro Cadastral", controlando o vencimento de documentos; 
3.5.14. Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancaria dos 
fornecedores; 
3.5.15. Controlar através de relatórios os contratos que estiverem a vencer, tanto para vigência 
como pagamentos; 
3.5.16. Permitir lançamento de realinhamentos de preços; 
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3.5.17. Controlar as certidões vencidas ou à vencer dos fornecedores; 
3.5.18. Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições 
de compra a atender, modalidade de licitação e data do processo; 
3.5.19. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da 
licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, 
adjudicação e emitindo o mapa comparativo de pregos; 
3.5.20. Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais 
como: ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de 
análise jurídica, parecer técnico e aviso de licitações; 
3.5.21. Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os 
participantes possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas 
automaticamente pelo sistema; 
3.5.22. Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio 
fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada 
automática no sistema, sem necessidade de redigitação; 
3.5.23. Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação; 
3.5.24. Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado; 
3.5.25. 0 Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, 
evitando a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade 
de licitação indevida, por ultrapassarem os respectivos limites legais; 
3.5.26. Permitir consulta ao prego praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 
3.5.27. Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com  art.  15 da Lei 
8.666/93, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a 
necessidade de controle de mercadorias em estoque físico; 
3.5.28. Ter modulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo; 
3.5.29. Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens; 
3.5.30. Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automático por Item, classificação 
de material/serviço ou global; 
3.5.31. Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão; 
3.5.32. Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens; 
3.5.33. Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais 
participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão; 
3.5.34. 0 Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão 
Presencial automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 
10.520); 
3.5.35. Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor; 
3.5.36. Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser 
atualizada automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores 
participantes uma visão global do andamento do pregão; 
3.5.37. 0 Módulo de Licitações devera permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e 
histórico com os lances; 
3.5.38. Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência) e seus aditivos, 
reajustes e rescisões, bem como o número das notas de empenho; 
3.5.39. Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data; 
3.5.40. Permitir o cadastro de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, 
informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 
3.5.41. Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos 
similares; 
3.5.42. Permitir a integração com o sistema de contabilidade no que se refere ao bloqueio do 
valor da despesa previsto no processo licitatório; 
3.5.43. Permitir registrar a comissão de licitação, pregoeiro, informando os membros, vigência 
inicial e final; 
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3.5.44. Permitir consulta aos saldos orçamentários e financeiros; 
3.5.45. Controle de Saldo de Licitações: Permite controlar o saldo de Licitações não permitindo 
comprar além do Licitado ou do aditivo; Automaticamente, no ato da emissão da ordem de 
fornecimento no sistema de compras; 
3.5.46. Controle de Dotação Orçamentária: O controle de saldos de dotações é feito em tempo 
real totalmente automático, não deixando solicitar nada além do orçado, caso sofra reduções na 
contabilidade; 
3.5.47. Gerar Propostas: Todas as licitações poderão fornecer arquivo digital com os itens da 
licitados, sendo ele preenchido pelo fornecedor participante, também este mesmo arquivo será 
importado para a proposta do sistema, não havendo necessidade do usuário informar valores 
manualmente de cada fornecedor; 

6. CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO) - Possibilitar o controle de toda 
movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e transferência de materiais no 
estoque, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.6.1. Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando 
automaticamente a entrada no estoque à partir de uma autorização de fornecimento; 
3.6.2. Propiciar o registro de entrega de materiais adquirido; 
3.6.3. Propiciar o controle de entrega parcelada, informando saldos e data de entrega prevista; 
3.6.4. Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais; 
3.6.5. Permitir controlar o limite minimo e de reposição de saldo físico em estoque; 
3.6.6. Permitir gerenciar os saldos físico e financeiro dos estoques; 
3.6.7. Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos do inventário; 
3.6.8. Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual por período; 
3.6.9. Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as 
movimentações por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético; 
3.6.10. Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, e 
categorias de produtos; 
3.6.11. Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feito  on line  pelo próprio 
sistema, dessa forma efetuando a integração com os setores solicitantes ao almoxarifado; 
3.6.12. Permitir a criação e controle de diversos órgãos, onde estarão depositados os produtos 
em estoque; 

7. CONTROLE PATRIMONIAL - Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens 
móveis e imóveis que compõem o patrimônio da entidade, permitindo de maneira rápida, o 
cadastramento, a classificação, a movimentação, baixa, localização e o inventário, devendo 
apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.7.1. Possibilitar o cadastramento de maneira que possa permitir o agrupamento conforme a 
natureza do bem; 
3.7.2. Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e  etc.)  e 
imóveis próprios com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive identificação do 
setor e pessoa responsável; 	 • 
3.7.3. Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou global; 
3.7.4. Possibilitar a emissão de relatório por número, itens, localização, secretaria/departamento 
ou classe; 
3.7.5. Possibilitar emissão de termo de responsabilidade por departamento; 
3.7.6. Possibilitar emitir relação de inclusões, baixas, reavaliações, transferência por item ou por 
localização; 
3.7.7. Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra; 
3.7.8. Possibilitar a transferência dos Bens entre setores e dentro do próprio setor com modulo 
de controle interno de transferências de responsabilidade do Patrimônio; 
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3.7.9. Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza; 
3.7.10. Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais; 
3.7.11. Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, 
localização, natureza; 
3.7.12. Emitir relatório de bens em inventário; 
3.7.13. Permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro de informações 
adicionais; 
3.7.14. Possuir relatórios gerenciais para os Setores Administrativos; emissão de Balancetes por 
Secretaria, Divisão, Seção, Local ou Conta Contábil Patrimonial; 
3.7.15. Permitira registro das baixas de bens inserviveis ou por outro motivo; 
3.7.16. Possuir relatórios de controle de gastos para a manutenção dos Bens; 
3.7.17. Possibilitar emissão de etiquetas em código de barras para anexar ao Bem; 
3.7.18. Emitir relatório, mensal e anual, da aquisição dos bens; 
3.7.19. Possibilitar tombamento de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
3.7.20. Possibilitar transferência de bens em lote, evitando digitação repetitiva; 
3.7.21. Emissão da relação de inclusões por Bens; 
3.7.22. Emissão da relação de baixas por Bens; 
3.7.23. Emissão da relação de reavaliações por bens; 
3.7.24. Emissão da relação geral por item; 
3.7.25. Emissão da relação das transferências por item e por local; 
3.7.26. Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
3.7.27. Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens; 
3.7.28. Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu 
código interno como pela placa de identificação; 
3.7.29. Geração de arquivos para prestação de contas ao TCE-TO. 

8. 	CONTROLE DE VEÍCULOS (FROTAS) — 0 sistema deverá proporcionar um amplo 
controle da frota de veículos, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.8.1. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos 
em arquivos PDF, e a seleção da impressora da rede desejada; 
3.8.2. Ser baseado em banco de dados único, utilizando o mesmo banco de dados para o 
Orçamento, a Solicitação da Despesa, a Contabilidade, o Patrimônio e o Almoxarifado. Para 
evitar eventuais inconsistências de dados e copias, deve estar localizado em um único arquivo no 
diretório do servidor; 
3.8.3. 0 sistema deverá suportar em um único banco de dados os vários exercícios, inclusive em 
um único arquivo no diretório do servidor, para evitar inconsistências de dados e cópias; 
3.8.4. Integração com o sistema de Compras, importando as movimentações pertinentes aos 
veículos da frota municipal. 
3.8.5. Permitir que o usuário antecipe o aviso de vencimento ou substituição de itens agregados 
ao veiculo, pela medição do odômetro ou horimetro ou por data determinada através de 
relatórios; 
3.8.6. Permitir o lançamento e emissão de Requisição de Compras para um determinado 
veiculo; 
3.8.7. Permiti controlar os gastos da frota por veiculo; 
3.8.8. Possuir controle sobre velocímetros substituídos, mantendo um histórico das medições 
antigas, para poder calcular com exatidão a média de consumo, bem como a quilometragem dos 
veículos; 
3.8.9. Possuir agenda por Veiculo, Departamento e Motorista, registrando no sistema todas as 
informações sobre o motivo e a finalidade do agendamento; 
3.8.10.0 sistema de Controle de Frotas deverá registrar o histórico do Motorista e das saídas 
registrando data e hora de saída e data e hora de chegada, permitindo registrar ainda quem 
estava de carona no veiculo; 
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3.8.11. No próprio lançamento de gastos da frota, o usuário poderá informar quais são os itens 
que possuem garantias e esta garantia passa a ser controlado automaticamente pelo sistema, 
sem que haja necessidade de se lançar em separado o controle de vencimentos; 
3.8.12. Permitir o lançamento de qualquer gasto da frota, separando-os em categorias de 
despesa; 
3.8.13. Permitir controlar as ocorrências dos veículos registrando multas, sinistros, seguros ou 
qualquer outro tipo de ocorrência que venha a ocorrer. 
3.8.14. Permitir o cadastro de IPVA e Licenciamento anual para cada veiculo. 
3.8.15.0 sistema deverá disponibilizar a emissão de relatórios de todos os cadastros e 
parâmetros; 
3.8.16. Emitir média de consumo dos veículos; 
3.8.17. Emitir Ficha de Viagem para ficar no veiculo a fim de ser preenchido pelo motorista no 
controle da viagem; 
3.8.18. Emitir Ocorrências dos Veículos; 
3.8.19. Emitir Consumo por Veículos, por produto e por departamento; 
3.8.20. Viagens por Veiculo; 
3.8.21. Emitir Extrato de consumo por produto 
3.8.22. Emitir Relatório de veículos que precisam de manutenção; 
3.8.23. Emitir Quilometragem por Veiculo; 
3.8.24. Emitir Gastos por Veículos; 
3.8.25. Emitir Gastos por Departamento; 
3.8.26. Emitir Gastos por Motorista; 
3.8.27. Emitir Gastos por Grupo de Despesa; 
3.8.28. Permitir que o controlador Interno ateste os gastos de cada veiculo no mês e após 
atestado bloquear todo e qualquer lançamento para os veículos atestados naquele mês; 
3.8.29. Gerar arquivo de envio para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, de 
acordo como  layout  por ele especificado; 

9. 	CONTROLE DE PROCESSOS (PROTOCOLO)— O Módulo de Protocolo e Controle de 
Processos, deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu 
recebimento e tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis, 
devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.9.1. Permitir a parametrização da seqüência da numeração dos processos podendo ser por 
ano e espécie; 
3.9.2. Possibilitar o controle do histórico dos processos em toda a sua vida útil; 
3.9.3. Possibilitar o acesso ao processo através de código, nome do requerente, CPF / CNPJ; 
3.9.4. Propiciar ajuste na tramitação; 
3.9.5. Permitir registrar os pareceres sobre o processo histórico de cada trâmite sem limite de 
tamanho de parecer; 
3.9.6. Manter e mostrar o registro de funcionário data de todo cadastramento dos processos em 
trâmite; 
3.9.7. Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os processos sob sua 
responsabilidade; 
3.9.8. Permitir controlar toda tramitação dos processos dentro da instituição, entre usuários e 
departamentos que possuam acesso aos programas; 
3.9.9. Possibilitar o envio e recebimento on-line dos processos com controle de senha / usuário; 
3.9.10. Possibilitar consultas diversas por n° de processo, por requerente, por setor / depto / 
secretaria, por assunto; 
3.9.11. Permitir a impressão de etiqueta de protocolização do documento; 
3.9.12. Emitir relatórios controlando os documentos que estão em andamento, parados ou 
arq uivados; 
3.9.13. Emissão de relatório de processos por tempo de atraso na tramitação; 
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FA.  

3.9.14.0 sistema deverá possibilitar a utilização via  WEB  ou cliente servidor ao mesmo tempo 
sem prejudicar sua consistência; 

10. 	FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS) — Possibilitar o controle geral dos 
recursos humanos da administração municipal, devendo apresentar as seguintes características 
ou possibilidades: 
3.10.1.0 sistema de folha de pagamento deverá controlar todas as atividades referentes a 
Administração de Pessoal. 
3.10.2. Efetuar todos os cálculos da Folha de Pagamento e emitindo os respectivos 
relatórios. 
3.10.3. 0 sistema devera atender ao regime ESTATUTÁRIO; 
3.10.4.0 sistema deverá tratar adequadamente os diferentes tipos de processamento, como 
normal e complementar; 
3.10.5. Controle de previdência tanto para o regime geral como para o regime próprio; 
3.10.6. TIPO (Comissionados, efetivos e agentes  politicos),  
3.10.7. CATEGORIAS (Administrativa, Técnica, Chefias, Professores, Corpo Diretivo,  etc...),  
3.10.8. Processar: FERIAS, 13.0 SALARIO, ADIANTAMENTO DE 13.0 SALARIO. 
3.10.9. Calcular: RESCISÕES CONTRATUAIS, SALARIO FAMÍLIA, ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO. 
3.10.10. Prever: DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE; 
3.10.11. 0 sistema deverá possuir rotinas que permitam uma adequada Administração salarial: 
3.10.12. Múltiplas tabelas salariais, com progressões horizontais e verticais; 
3.10.13. Tabelas que atendam a RAIS,  *CAGED,  .SEFIP,  etc;  
3.10.14. Tabela de quadro salarial; 
3.10.15. Cadastro de cargos e funções; 
3.10.16. Outros vencimentos; 
3.10.17. Ajuste para aumento salarial geral e por cargos; 
3.10.18. 0 sistema deverá permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas extras, faltas, 
prêmios,  etc...).  
3.10.19. Via valores implantados (descontos, padronizados, tais como INSS, FGTS,  etc...);  
3.10.20. Tabela de Cargos e Salários integrada ao Sistema. 
3.10.21. 0 sistema deverá permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda vida 
funcional dos empregados permitindo a qualquer tempo à geração de fichas impressas ou 
relatórios que informem todas as variáveis de cada funcionário; 
3.10.22. 0 sistema deverá ser integrado com a contabilidade, com geração automática de 
empenhos para a contabilidade. 
3.10.23. Cálculo de gratificação por tempo de serviço. 
3.10.24. Provisionar as férias e o décimo terceiro salário. 
3.10.25. Contabilizar todos os eventos da folha com a finalidade de geração de arquivos. 
3.10.26. Emissão de Arquivos para a SEFIP. 
3.10.27. Cadastro de Empregados, contendo o cadastro básico dos empregados. 
3.10.28. Ficha Financeira, contendo os dados históricos das Folhas de Pagamento. 
3.10.29. Tabela de Dependentes, contendo os dependentes de salário família, Imposto de Renda. 
3.10.30. Lançamento de Movimento da Folha, contendo os lançamentos de verbas efetuadas 
para o cálculo da folha do mês. 
3.10.31. Lançamento de Movimento de 13° salário. 
3.10.32. Folha de Pagamento, lançamentos, contendo os valores calculados das verbas 
constantes na folha de pagamento. 
3.10.33. Arquivos de Administração de Férias contém os valores de bases de cálculo e 
lançamentos de férias. 
3.10.34. 0 Sistema deverá ser dotado de recursos que permitam o bloqueio através de senhas, 
de acessos por níveis de perfis permitindo que o administrador do sistema libere ou res r ja 
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acesso de acordo como os interesses da administração. Que seja controlado e registrado no 
sistema todas as inclusões, alterações e retiradas de dados do sistema, com controle de quando, 
onde e por que foram efetuadas estas ações. 
3.10.35. Tabelas Genéricas do Sistema contem as tabelas de uso genérico para a empresa, grau 
de instrução, vinculo, CBO, Nacionalidade,  indices  financeiros. 
3.10.36. Tabelas Oficiais, do INSS E IRRF. 
3.10.37. Tabelas de Programas contem a associação dos programas com as funções do 
programa. 

11. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA — Possibilitar o acesso via  WEB  de toda a 
movimentação de receitas despesas e atos municipais, dando assim acessibilidade aos cidadãos 
de todas ações do municipo, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
3.11.1. Deverá publicar as informações com até 24 horas após o seu lançamento; 
3.11.2.0 Usuário poderá escolhar se a publicação será automática ou se será publicado através 
de um comando seu. 
3.11.3. Apresentar gráficos da receita, facilitado assim o entendimento da informação; 
3.11.4. Pesquisar receita por órgão, mês e ano; 
3.11.5. Permitir visualizar detalhadamente a receita individualmente; 
3.11.6. Pesquisar despesa por órgão, mês e ano; 
3.11.7. Permitir visualizar detalhadamente a despesa individualmente; 
3.11.8. Pesquisar empenhos por bro.°, fornecedor, função, elemento, demosntrando toda a 
movimentação dos respectivos empenhos; 
3.11.9. Pesquisar Liquidações por Orgão, fornecedor, função, elemento, demosntrando toda a 
movimentação dos respectivos empenhos; 
3.11.10. Pesquisar ordens de pagamentos por Orgão, fornecedor, função, elemento, 
demosntrando toda a movimenta das respectivas ordens de pagamento; 
3.11.11. Demonstrar todos os servidores municipais com seus respectivos cargos e lotações; 
3.11.12. Publicar os relatórios de Execução Orçamentária da LRF 
3.11.13. Publicar os relatóriso de Gestão Fiscal da LRF 
3.11.14. Publicar os relatórios de Metas e Riscos Fiscais da LRF 
3.11.15. Publicar os relatórios de Execução Orçamentária do Balancete Mensal 
3.11.16. Publicar os Balanços Gerais 
3.11.17. Publicar a Lei Orçamentária Anual 

12. Portal E-sic  — Possibilitar o requerimento via  WEB  de que trata a Lei 12527/2011. 

13. Serviços de acesso pelo Cidadão via  Internet  — Deverá o sistema permitir o acesso vi  
WEB  de contra-cheque de servidores, certidão municipal para os cidadãos, acompanhamento de 
processos protocolados na prefeitura, consulta e impressão de débitos (duans). 

14. Banco de dados — A disponibilização, zelo e proteção do banco de dados do município na 
rede mundial de computadores, com responsabilidade de  backups.  

15. DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS —  A implantação dos sistemas deverá ser feita na 
sede deste Poder Legislativo nos servidores (computador) próprios da licitante. Os sistemas 
deverão contemplar todos os departamentos vinculados a um mesmo banco de dados 
centralizado. Os sistemas que tiverem acesso ao público via  WEB,  deverão estar em servidores 
(computador) remoto que tenham garantia de acesso de no mínimo 99,95% (noventa e nove 
virgula noventa e cinco por cento) de disponibilidade, com no máximo de 15 horas de 
indisponibilidade por ano, cujos custos de locação e manutenção dos servidores (computadores) 
remotos correrão inteiramente por conta da empresa locadora dos sistemas (proponente). 
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16. DO TREINAMENTO — Os treinamentos deverão ser ministrados aos funcionários da 
Câmara Municipal de Araguaina na sede da mesma, junto a cada departamento. 0 treinamento 
estará disponível aos funcionários da licitante enquanto durar a locação. 

17. DO SUPORTE — 0 suporte aos sistemas deverão ser feitos através de atendimento em 
telefônico, remoto ou  in  loco, sendo que quando este for solicitado  in  loco o mesmo deverá ser 
feito no prazo máximo de até 72 horas, cujas despesas de estadia e alimentação não correrão 
por conta da licitante, sem qualquer ônus para a mesma. 

4 	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

1. A Execução dos serviços divide-se em duas etapas distintas, que compreende: 

2. CONVERSÃO DE INFORMAÇÕES E IMPLANTAÇÃO — A conversão das informações dos 
sistemas já existentes disponibilizados pela prefeitura e sua implantação deverão ser efetuadas 
até no máximo 05 (cinco) dias a contar da ordem de serviço ao ganhador do processo licitatório, 
podendo aumentar a pontuação técnica aos fornecedores que diminuírem o prazo de conversão 
implantação dos sistemas integralmente. 

3. DURAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO — A duração do contrato de locação dos 
sistemas não poderá ultrapassar ao período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme prevê o 
artigo 57, inciso IV da Lei 8666. 

4.3.1. 0 contrato de locação deverá prever a Conversão, Implantação, Atualização, Locação e 
Suporte Técnico mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão somente após efetuados 
o término da conversão e implantação integral do sistema, mediante documento emitido pela 
equipe de recebimento de serviços definida para tal. 

5 	DO PAGAMENTO  

1. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente. 

2. A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com os serviços discriminados. 

3. 0 pagamento somente  sera  efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

4. 	0 pagamento  sera  efetuado, mediante depósito em conta bancária da contratada. 

6 	VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  

1. 	A vigência  sera  de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado nos termos do  art.  57, II da Lei n° 8.666/93. 

7 	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

1. 	A CONTRATADA  sera  responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 
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2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA devera: 

7.2.1. Atender prontamente as solicitações da Câmara Municipal de Araguaina na execução dos 
serviços e especificações deste TERMO DE REFERENCIA. 

7.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a  Camara  Municipal de Araguaina ou a 
terceiros, por ação ou omissão na execução do presente. 

7.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização da  Camara  Municipal de Araguaina. 

7.2.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste TERMO DE REFERENCIA. 

7.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

7.2.6. Responsabilizar-se pelo custeio de todas as despesas referente à execução do objeto, 
incluindo pessoal, transporte, impostos e outros. 

3. A contratada deverá disponibilizar on-line, Via telefone, acesso remoto, equipe  in  loco de 
atendimento com técnicos especializados nos diversos módulos. 

4. A contratada deverá efetuar treinamento aos usuários do sistema, na sede da contratante, 
disponibilizando ferramentas para tal, como data  show,  slides,  etc.  Caso a contratante necessitar 
de outros treinamentos específicos, a contratante deverá efetuar em no máximo 72 (setenta e 
duas) horas a contar da data de notificação. 

5. Todos os módulos dever permitir o acesso simultâneo de no mínimo 30 (trinta) usuários, via 
internet, por quaisquer dispositivos. 

6. Manter as certidões de Seguridade Social atualizada, de acordo com o  art.  195, parágrafo 
3'cla Constituição Federal; 

8 	DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

1. A contratante deverá fornecer os dados existentes em banco de dados para conversão. 

2. A contratante deverá disponibilizar os equipamentos de informática, com computadores, 
servidor de dados, rede física, banco de dados (caso optar por banco que não seja  open source  
(código aberto), sistema operacional, portal  WEB,  internet banda larga e demais equipamentos ou 
softwares de código fechado, necessários ao funcionamento dos sistemas a serem locados. 

3. Sera  responsável pela observância as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações. 

5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

6. Processar e liquidar a fatura com o respectivo pagamento do valor, através de Ordem 
Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
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deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis 
após a emissão da Nota Fiscal. 

7. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 

8. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação. 

9 	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente prestados pela 
CONTRATADA, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO DE REFERENCIA. 

2. Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pela execução dos 
serviços, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias, 
bem como estabelecido o prazo para execução; 

10 	DA FISCALIZAÇÃO  

1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade na execução dos serviços. 

2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 

3. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante. 

11 	VALOR ESTIMADO  

0 valor estimado para a Contratação, para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO, conforme especificação do item 3.1 do Termo de Referência é de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), perfazendo um valor total anual estimado de R$ 48.000,00 (quarenta e 
oito mil reais). 

  

  

GUMERCIN ere 
-T-Éc4.• DE  COMPRAS  

MATRICULA:1065860 

ORIM 



OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do credenciamento. 
OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE). 
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ANEX0711- 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA-TO  
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , com 	sede na 
	 , 	C.N P.J 	n.° 	 , através de seu 
representante legal Sr. (a) 	 , cargo 	  
CREDENCIA o (a) Sr. (a) 	 , portador (a) do R G n° 	e C.P.F. n° 
	 ,para representa-la perante a CAMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAiNA — TO, na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021, outorgando-lhe 
plenos poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 
recursos em todas as fases licitatórias. 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

carimbo, nome e assinatura do responsável legal,  ewe  comprove poderes para tal 
investidura, com firma reconhecida em cartório. 



OBS1: Esta declaração deverá ser entre_ge fora do envelope por ocasião do credencia 
OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO  III  
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA-TO  
Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 

A 	(nome da empresa), CNPJ/MF n° , sediada 	(enderego completo), tendo examinado 
o Edital, declaramos, para participação no Pregão Presencial de n° N°003/2021, que: 

1. Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os 
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se 
encontram dentro do Envelope de n° 02 — Documentos de Habilitação, em 
conformidade com o inciso VII,  Art.  4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002; 

2. Inexistem fatos impeditivos a nossa participação no presente Pregão; 

3. Não estamos incursos em nenhuma das situações previstas no edital; 

4. Declaramos, ainda, estar ciente de que a falta de atendimento a 
qualquer exigência para habilitação constante do edital ensejará aplicação de 
penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos 
declarantes. 

Locai e Data 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 



OBS 1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS 2: Deverá vir acompanhada de Certidão da Junta Comercial para 
comprovar. 

OBS 3: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE). 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA — TO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/2021 

A 	 (NOME DA EMPRESA), CNPJ N° 	  

com sede 	 (endereço completo), por intermédio de 
seu representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial n°003/2021, 
DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da 
Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014. 

B) Tem conhecimento dos Artigos.42 a 45 da Lei Complementar n° 123/06, bem 
como de suas alterações pertinentes, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 
impedimentos do § 4° do  art.  3° da Lei Complementar n° 123/06 e alterações. 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7°, DA CF/88. 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA — TO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° 	  
por intermédio do seu representante legal, c Senhor (a) 	  
portador (a) da Carteira de Identidade n° 	 e CPF n° 	 
	 , para fins de participação no Pregão Presencial 
n° 003/2021 e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7°, da 
Constituição Federal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que 
não mantém, em seu quadro de pessoal, trabalhador menor de 18 (dezoito anos) em 
horário noturno de trabalho, perigoso ou insalubre, não possuindo, ainda, qualquer 
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos; 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

OBS 1: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO VI 
(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS) 

(em papel timbrado da licitante) 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

Proposta que faz a empresa 	 , inscrita no CNPJ/CGC 
(MF) n° 	  e inscrição estadual n° 	  
estabelecida no (a) 	 , em conformidade com o 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. tendo como objeto a Contratação de 
Empresa especializada em implantação e prestação de serviços de locação de Softwares 
que atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), 
controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha 
de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de 
acesso pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento nas nuvens, 
tudo em conformidade com as especificações, técnicas e serviços descritos nos anexos, 
para atendimento A Legislação vigente e As normativas do Tribunal de Contas, em 
atendimento a Câmara Municipal de Araguaina. Portanto, oferecemos a esse Órgão o prego 
a seguir indicado, para a realização dos materiais descritos no ANEXO I — TERMO DE 
REFERÊNCIA: 
ITEM QTD UNO DESCRIÇÃO 	 VLR. MENSAL VLR.TOTAL 

1 12 MESES 

LOCAÇÃO 	DO 	SISTEMA 	WEB 	- 	ON 	LINE 	DE 
ORÇAMENTÁRIO E 	PLANEJAMENTO. 	CONTABILIDADE 
PUBLICA. 	TESOURARIA, 	COMPRAS 	E 	LICITAÇÕES, 
CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO), CONTROLE 
PATRIMONIAL, 	CONTROLE 	DE 	VEÍCULOS 	(FROTAS). 
CONTROLE DE PROCESSOS (PROTOCOLO), FOLHA DE 
PAGAMENTO 	(RECURSOS 	HUMANOS), 	PORTAL 	DA 
TRANSPARÊNCIA, PORTAL E-SIC,  SERVIÇOS DE ACESSO 
PELO 	CIDADÃO 	VIA 	INTERNET: 	CONSULTA 	DE 
PROCESSOS; BANCO DE DADOS COM SERVIDOR NAS 
"NUVENS" 	LOCADO 	EM 	DATACENTER 	DE 	ALTA 
DISPONIBILIDADE COM PROTEÇÃO DE ATAQUES 	 

VALOR TOTAL•GLOBAL R$ 	 

0 VALOR GLOBAL TOTAL para o(s) serviço(s) ofertado(s) por esta empresa é de: R$ 

Dados da empresa: 

a) Razão Social: 	  
b) CGC (MF) n°: 	  
c) Inscrição Estadual n°: 	  
d) Endereço: 	  
e) Fone: 	 Fax (se houver): 	  
f) CEP: 	 ;e 
g) Cidade: 	  Estado: 	  
h) Banco 	 Agência n°: 	Conta n°: 	  

Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome: 	  
RG n°: 	  
CPF n°: 	  
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n•C '1/4  

2 
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Cargo/Função ocupada: 
Fone: 

Prazo de validade da proposta: 	  (não inferior a 60 dias), contado da 
data da entrega de seu respectivo envelope. 

Cidade/UF, 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° 	/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAiNA E A EMPRESA 	, DESTINADOS A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM 
LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS, NOS MÓDULOS DE ORÇAMENTÁRIO E 
PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, COMPRAS E 
LICITAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO), CONTROLE 
PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEÍCULOS (FROTAS), CONTROLE DE 
PROCESSOS (PROTOCOLO), FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS 
HUMANOS), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL E -SIC,  SERVIÇOS DE 
ACESSO PELO CIDADÃO VIA  INTERNET;  CONSULTA DE PROCESSOS, 
COM ARMAZENAMENTO NAS NUVENS, TUDO EM CONFORMIDADE COM 
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS DESCRITOS NOS ANEXOS, 
PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E As NORMATIVAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAiNA. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUANA - TO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, n° 10, centro, em Araguaina - TO, 
neste ato representado por seu Presidente, Vereador  Gideon  da Silva Soares, portador do 
RG. n° 	 SSP/TO, inscrito no CPF sob n° 	 , doravante designado 
CONTRATANTE, e a EMPRESA 	 , inscrita no CNPJ sob o n° 

, com sede na 
doravante 	designada 	CONTRATADA, 	neste 	ato 	representado 	por 

	, portador do RG n° 	 , inscrito 
no CPF n° 	 , têm entre si, justo e avençada o presente Contrato de 
Fornecimento, pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores 
alterações e Lei n° 10.520, do Processo de Licitação por Pregão n° 003/2021 e pelas 
condições que estipulam a seguir: 

1. 	CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

1.1. 	0 presente Contrato tem por objeto Contratação de Empresa especializada em 
implantação e prestação de serviços de locação de Softwares que atendam legislações 
especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, contabilidade pública, tesouraria, 
compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de 
veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha de pagamento (recursos 
humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via  
Internet;  consulta de processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em conformidadc 
com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento 
Legislação vigente e ás normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a Câmara 
Municipal de Araguaina, nos termos discriminados no (Anexo I do Edital) e presente 
Contrato. 

1.2. 	A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo n° 
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3.2.7. A contratada deverá disponibilizar on-line, via telefone, acesso remoto, equipe  in  
de atendimento com técnicos especializados nos diversos módulos. 
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059/2021, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar 
deste, no que não o contrariarem. São Eles: 

1.2.1. 0 Edital do Pregão Presencial n°003/2021; 

1.2.2. A proposta de pregos e documentos que o acompanham, firmada pela 
CONTRATADA. 

	

1.3. 	Os serviços ora adquiridos foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no  art.  1° 
e parágrafo único da Lei n° 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e 
processo administrativo acima citado. 

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

	

2.1. 	Os serviços aqui descritos deverão ser executados, conforme solicitação, do 
Departamento Administrativo deste Poder Legislativo. 

	

2.2. 	Realizar as manutenções e configurações nos programas descritos no Termo de 
Referência, de modo continuo e ininterrupto. 

	

2.3. 	Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 
aplicáveis ao objeto do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

3.2.1. Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Araguaina na 
execução dos serviços e especificações deste TERMO DE REFERENCIA. 

3.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Araguaína 
ou a terceiros, por ação ou omissão na execução do presente. 

3.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaina. 

3.2.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste TERMO DE REFERENCIA. 

3.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

3.2.6. Responsabilizar-se pelo custeio de todas as despesas referente à execução do 
objeto, incluindo pessoal, transporte, impostos e outros. 



Airert,T.,•., 

‘314."'4>\  

. 	I 	,...) 

A.... 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

A Capital Econômica do Estado" 
C NPJ (MF) 02.773.216/C001-15 -  MAT.  1NSS 08.021.10024-03 

	

3.3. 	A contratada deverá efetuar treinamento aos usuários do sistema, na sede da 
contratante, disponibilizando ferramentas para tal, como data  show,  slides,  etc.  Caso a 
contratante necessitar de outros treinamentos específicos, a contratante deverá efetuar em 
no máximo 72 (setenta e duas) horas a contar da data de notificação. 

	

3.4. 	Todos os módulos dever permitir o acesso simultâneo de no mínimo 30 (trinta) 
usuários, via internet, por quaisquer dispositivos. 

	

3.5. 	Manter as certidões de Seguridade Social atualizada, de acordo com o  art.  195, 
parágrafo 3°da Constituição Federal; 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. A contratante deverá fornecer os dados existentes em banco de dados para 
conversão. 

4.2. A contratante deverá disponibilizár, os equipamentos de informática, com 
computadores, servidor de dados, rede física, banco de dados (caso optar por banco que 
não seja  open source  (código aberto), sistema operacional, portal  WEB,  internet banda larga 
e demais equipamentos ou softwares de código fechado, necessários ao funcionamento dos 
sistemas a serem locados. 

4.3. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

4.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

4.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

4.6. Processar e liquidar a fatura com o respectivo pagamento do valor, através de Ordem 
Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 
(dez) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal. 

4.7. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 

4.8. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

5. 	CLAUSULA QUINTA - ExEcupÃo DOS SERVIÇOS 

5.1. A Execução dos serviços divide-se em duas etapas distintas, que compreende: 

5.2. CONVERSÃO DE INFORMAÇÕES E IMPLANTAÇÃO — A conversão das informações 
dos sistemas já existentes disponibilizados pela prefeitura e sua implantação deverão ser 
efetuadas até no máximo 05 (cinco) dias a contar da ordem de serviço ao ganhadr  do 
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processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos fornecedores que 
diminuírem o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente. 

5.3. DURAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO — A duração do contrato de locação dos 
sistemas não poderá ultrapassar ao período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme prevê 
o artigo 57, inciso IV da Lei 8666. 

5.3.1. 0 contrato de locação deverá prever a Conversão, Implantação, Atualização, 
Locação e Suporte Técnico mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão 
somente após efetuados o término da conversão e implantação integral do sistema, 
mediante documento emitido pela equipe de recebimento de serviços definida para tal. 

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade na execução dos 
serviços. 

6.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada  sera  realizada através de 
correspondência oficial. 

6.3. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

7. CLAUSULA SÉTIMA — DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO 

7.1. Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA 
os seguintes valores, conforme seja efetivamente adquirido, nos moldes deste ajuste: 

7.2. Serão pagos em 12 (doze) parcelas o Valor Mensal de R$ 
Perfazendo um Valor Total Global de R$  	 )- 

7.3. Estão incluidos todos os custos diretos e indiretos, bem como os tributos e demais 
encargos fiscais e trabalhistas bem como todos os itens e equipamentos necessários ao 
perfeito funcionamento do objeto licitado. 

8. CLAUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1. 	Consoante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa 
decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas 
01.031.2032.2.477 e Elemento de despesa 3.3.90.39.11. 

9. CLAUSULA NONA — DO PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente. 

9.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços discriminados. 
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12.4. 	Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela 
descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado 
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 
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9.3. 	0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

	

9.4. 	0 pagamento será efetuado, mediante depósito em conta bancária da contratada. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do  art.  57, II da Lei n° 8.666/93. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, 
com a apresentação das devidas justificativas. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, a 
Câmara Municipal de Araguaina poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que 
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias Cateis a contar da sua notificação, 
aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

12.1.1.ADVERTENCIA, por esõrito, quando a CONTRATADA deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

12.1.2. MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATORIA no percentual de 5% (cinco por 
cento) calculado sobre o valor do presente Contrato; 

12.1.3.SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM 0 TCE/TO, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos; 

12.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

	

12.2. 	Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero virgula 
cinco por cento) sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por 
dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido. 

	

12.3. 	0 valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 
recolhido no setor financeiro da Câmara Municipal de Araguaina, dentro do prazo de 
05 (cinco) dias Citeis após a respectiva notificação. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 
com a antecedência  minima  de 30 (trinta) dias; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

14.1. 0 presente Contrato fundamenta-se: 

14.1.1. Nas Leis Federais n°8.666193 e 10.520/02 e posteriores alterações; 

14.1.2. Nos preceitos de direito público; 

14.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 

14.2. 0 presente Contrato vincula-se aos termos: 

14.2.1. Do Edital de Pregão Presenciai n° 003/2021, constante no Processo Administrativo 
n° 059/2021; 

14.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DO GESTOR DE CONTRATO 

15.1. Fica designado como Gestor Titular deste CONTRATO um servidor da Câmara 
Municipal de Araguaina. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
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16.1. 0 presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de 
Araguaina - TO, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo 
61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

17. CLAUSULA DECIMA SÉTIMA — DO FORO 

17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 
de Araguaina - TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Araguaina - TO, aos 	do 	 de 2021. 

Câmara Municipal de Araguaina - TO  
Gideon  da Silva Soares 

(nome da empresa) 
(nome do representante) 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  

CPF: 	  

NOME: 
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