
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE 

EDITAL 

PROCESSO Nº. 46/2011 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS  Nº.  006/2011 

 
 
 
1 - DA LICITAÇÃO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, o Sr. 

CELSO BIEGELMEIER, com os poderes que lhe são atribuídos em lei, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, referente ao PROCESSO Nº 46/2011, de 
conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e as condições deste, com vencimento 
previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta no 
Departamento de Licitações, para o dia 17 de Junho de 2011 às 10:30 horas, e a abertura do 
invólucro da documentação de habilitação a realizar-se neste mesmo dia às 11:00 horas, na 
sala do setor de Licitações. 

 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERVIÇOS 
Esta Licitação reger-se-á pelo Tipo de: Menor preço global. 
Forma/Regime de Execução: Direta. 
 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a locação de sistemas de informática para 

o município de Bandeirante – SC, com a prestação de serviços técnicos especializados e servi-
ços de treinamento para os usuários conforme os itens descritos a seguir: 
 
2.1.1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: 

 
1 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos 

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

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

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

origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como o 



 

 
 

boletim Financeiro Diário. 
5 Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma 

da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas. 
6 Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, 

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

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

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

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

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

16 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do 
registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários. 

17 Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no 
orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

32 Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela 
tendência do exercício. 

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

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

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

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

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

39 Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos 
a pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua 
emissão por intervalo e/ou aleatoriamente. 

40 Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa 
extra-orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas 
operações. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saldos, ou lançamentos indevidos. 



 

 
 

54 Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação 
de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000. 

55 Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 
13 da Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000. 

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

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

58 Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base 
nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 

59 Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e 
Portaria 275/00; 

60 Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem 
Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a 
Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados. 

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

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

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

64 Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.  
65 Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste. 
66 Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais 

para a Secretaria da Receita da Previdência. 
67 Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras 

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

conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos 
respectivos demonstrativos. 

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

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

possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 
 
2.1.2 – SISTEMA DE COMPRAS. 
 

1 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu 
julgamento, registrando as etapas de: 

 a) Publicação do processo;   
        b) Emissão do mapa comparativo de preços;  
       c) Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas; 



 

 
 

        d) Interposição de recurso;  
        e) Anulação e revogação;  
        f) Impugnação; Parecer da comissão julgadora;  
        g) Parecer jurídico;  
        h) Homologação e adjudicação;  
        i)  Autorizações de fornecimento;  
        j)  Contratos e aditivos;  
     l) Liquidação das autorizações de fornecimento;  
      m) Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos 

2 Possibilitar a separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por 
centro de custo e por despesa. 

3 Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de 
preços por lotes. 

4 Permitir cadastrar fornecedores, informando: Ramos de atividade - Documentos e 
certidões negativas - Materiais fornecidos. 

5 Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração seqüencial. 
6 Permitir utilizar código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou 

de forma seqüencial, ou seqüencial com grupo e classe. 
7 Possuir cadastro de materiais para informar: Material perecível; Material estocável; 

Material de consumo ou permanente; tipo do combustível; Descrição; Grupo e classe; 
Dados da última compra como: data, quantidade, preço e fornecedor.  

8 Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo 
processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente.  

9 Controlar as solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de 
custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que 
a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas. 

10 Controlar despesas realizadas e a realizar de uma mesma natureza, para que não 
ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação. 

11 Permitir o controle de gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 
preestabelecidos pelo usuário.  

12 Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 
fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das 
negativas vencidas/por vencer. 

13 Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: 
a) Bloqueio do valor da licitação, da compra direta ou do termo aditivo; 
b) Gerar empenhos e liquidações; 

  c) Atualizar dados cadastrais de fornecedores e da despesa.  
14 Permitir o desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último 

empenho do processo. 
15 Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos dos 

participantes no processo licitatório ou na compra direta. 
16 Permitir a gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para 

fornecedores digitar o preço de cada item com  leitura dos preços informados e 
preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista 



 

 
 

ou separados por lotes.  
17 Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em 

licitações ou despesas anteriores.  
18 Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade. 
19 Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, 

visualizando sua situação em cada item do processo.  
20 Possibilitar a emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, 

por dotação ou global.  
21 Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e 

autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; 
Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de autorização de fornecimento; 

22 Emitir o Edital de Licitação.  
23 Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a 

emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades 
entregues, os valores e o saldo pendente. 

24 Possibilitar a gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação 
pelos fornecedores com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos 
preços dos itens. 

25 Permitir o cadastro de compras diretas, informando: Data da Compra; Fornecedor; 
Centro de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega e Forma de Pagamento 

26 Gerar Processos Administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço 
cotado do Registro de Preços. 

27 Gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação visualizando  a 
movimentação no estoque. 

28 Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e 
outros relatórios desejados a partir dos modelos existentes no sistema. 

29 Permitir gerar arquivos para Tribunal de Contas de Santa Catarina relativos as 
licitações. 

30 Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório, 
seja levado para o contrato de aditivo. 

31 Manter histórico das alterações do contrato, informando o de tipo alteração 
(acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão) e se 
foi uniltateral ou bilateral. 

32 Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da 
publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial. 

33 Permitir registrar a suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da 
situação de inabilitado. 

34 Possibilitar copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado. 
35 Possibilitar copiar os itens de uma outra compra direta. 
36 Permitir agrupar os itens do processo licitatório por centro de custos. 
37 Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento. 
38 Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação 

(pago, vencido ou a vencer). 
39 Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando a situação 



 

 
 

(entregue, vencido a vencer). 
40 Controlar as solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas. 
41 Emitir relação das licitações informando: Data e hora de abertura, Número, 

Modalidade, Membros da comissão e  Objeto a ser licitado.  
42 Permitir o cadastro de comissões Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; 

Leiloeiros, informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com 
membros e funções designadas.  

43 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios 
de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 

44 Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência 
e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.  

45 Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances.  
46 Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à 

microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 
123/2006. 

47 Permitir parametrização para numerar a licitação de forma seqüencial ou por 
modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema. 

48 Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e Demonstrativo das 
compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93. 

49 Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.  
50 Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no 

sistema. 
 
2.1.3 – SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 
 

1 Possuir cadastro único de pessoas para todas as rotinas deste sistema. 
2 Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro 

de pessoas. 
3 Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para da 

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

Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos 
servidores, conforme Portaria Nº. 1.121, de 8 de Novembro de 1995. 

6 Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo 
servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês. 

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

8 Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado. 
9 Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis 

para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias. 
10 Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor 



 

 
 

esteve ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do 
servidor no plano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão. 
28 Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, com 

códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS. 
29 Permitir a configuração dos proventos referentes as médias e vantagens percebidas 

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

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

matrícula do funcionário. 



 

 
 

41 Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário integral, de 
férias e rescisórias, para a competência atual ou futura, sem gerar os encargos sociais 
para o cálculo simulado. 

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

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

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

patronal, como IRRF, FGTS, salário família e previdência. 
46 Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha. 
47 Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal. 
48 Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP,  e arquivos retificadores 

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

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

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

de interesse da entidade. 
52 Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no 

mês (CAGED). 
53 Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

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

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

informações registradas no histórico funcional do servidor com os atos publicados para 
cada servidor ao longo de sua carreira. 

 
2.1.4 – SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. 
 
1. Permitir o cadastro de séries e turmas, com  características de cada turma: 

a) Nº de exames,  
b) Média final,  
c) Tipo de avaliação,  
d) N° de vagas,  
e) Disciplinas. 

2. Permitir o cadastramento de cursos/grades da escola. 
3. Permitir o cadastramento de notas/faltas/exames. 
4. Permitir o cadastramento de escolas juntamente com seus documentos legais. 
5. Permitir o cálculo de médias através de fórmulas definidas para cada curso, ou fórmula 

padrão da escola. 
6. Permitir controle de notas e faltas seja por disciplina, 
7. Permitir controlar a freqüência escolar com opção de controle por aulas e  por dia, conforme 

configuração do curso. 
8. Permitir controlar o número de alunos por escola/série/turma. 
9. Ter o controle do sistema por ano letivo. 
10. Permitir definição do calendário escolar, registrando o período de inicial e final de cada 

bimestre, e definições das  ocorrências durante todo o ano letivo. 
11. Controlar o período de avaliação de cada curso (bimestral, trimestral, semestral e anual). 
12. Possibilitar formas de avaliação diferenciada para os alunos, como notas   descritivas e 

numéricas. 
13. Controlar percentual mínimo de freqüência do aluno por disciplinas ou por dias. 
14. Permitir definir o número de exames de cada curso. 
15. Possibilitar definir o valor da Média final a ser alcançada. 
16. Permitir a aceleração de alunos para séries posteriores. 
17. Permitir definir disciplinas diferenciadas para alunos, individualmente, sendo que essas 

disciplinas estejam na grade. 
18. Permitir cadastrar grupos de professores que irão trabalhar em uma turma. 



 

 
 

19. Possuir critério de pontuação nas inscrições para contratações e informação se for ACT. 
20. Possuir relatório de inscrições de capacitação para contratação de funcionários por Área de 

atuação: por pontos, por disciplina e por curso. 
21. Permitir utilizar no cadastro de alunos o código do registro escolar fornecido pela secretaria 

Estadual. 
22. Permitir ajustar as fórmulas de cálculos de médias e exames, por escola e por curso 

possibilitando copiá-las de outro curso. 
23. Possuir um relatório que informe quanto o aluno deverá alcançar nos exames para 

aprovação. 
24. Cadastrar grade de horário das disciplinas por turma, não permitir que o professor tenha 

duas aulas no mesmo horário. 
25. Permitir o controle de disponibilidades de horários do professor por período: matutino, 

vespertino e noturno. 
26. Possuir regime de matrículas, notas e efetividade de alunos, cálculo e apuração de médias e 

exames, alimentando automaticamente os movimentos estatísticos. 
27. Possuir relatórios estatísticos exibindo o número de alunos admitidos, cancelados, 

aprovados, reprovados e outros dados estatísticos. 
28. Possuir relatórios cadastrais e gerenciais, gráficos e consultas. 
29. Possuir processo de reserva da vaga de matrículas, possibilitando matricular os alunos por 

meio de critérios como (mais próximo da escola, número de reserva, renda familiar). 
30. Possuir regime seriado (série) e ciclado (fases). 
31. Gerar Diário de classe, possibilitando editar e criar outros modelos: 

a)  por professor,  
b)  por série/turma, 
c)  por disciplina, 
d)  por período letivo. 

32. Permitir que o aluno possa avançar para a série posterior com dependências da série anterior 
em disciplinas reprovadas, permitindo configurar a quantidade de disciplinas dependentes. 

33. Permitir transferências de alunos entre turmas e de uma escola para outra. 
34. Permitir que o sistema tenha um controle de encerramento anual por escola, possibilitando 

re-matricular o aluno automaticamente, ou enviá-lo para a reserva de vagas. 
35. Permitir o cadastramento de cursos identificando a série/fase inicial e final, e o curso 

posterior. 
36. Possuir um módulo para alimentação de dados nas escolas unificado no mesmo banco de 

forma integrada. 
37. Permitir que apenas usuários autorizados possam acessar os dados nas escolas. 
38. Possibilitar controlar e estabelecer as vagas disponíveis para cada turma não permitindo 

matricular alunos acima da quantidade disponível de vagas. 
39. Permitir cadastrar históricos escolares de alunos oriundos de escolas não pertencentes a rede 

de ensino no municio. 
40. Permitir inserir informações sobre o aluno, como uso de medicamentos especiais, alergias, 

tamanho de roupa e calçado para uniforme escolar. 
41. Permitir gerar carteira do Estudante/Transporte Escolar com foto obtida através de webcam. 
42. Permitir cadastrar as empresas que prestam o serviço do transporte escolar, seus veículos e 



 

 
 

seus motoristas. 
43. Possuir boletins escolares na web para os pais terem acesso. 
44. Permitir que o aluno possa avançar para a série posterior com dependências da série anterior 

em disciplinas reprovadas, permitindo configurar a quantidade de disciplinas dependentes. 
45. Permitir que as divisões dos cursos possam ser configuradas conforme o regime adotado: 

No regime seriado, a divisão deve ser série e  ano, e  no EJA, a divisão deve ser por bloco 
e fase. 

46. Permitir que no regime do EJA o aluno possa ser matriculado por disciplina/bloco e 
avaliado pelos módulos de forma individual da turma, permitindo cursar a mesma disciplina 
em mais de um ano letivo. 

47. Permitir que a disciplina seja dividida em módulos de acordo com a grade utilizada no 
município. 

48. Permitir configurar a quantidade de disciplinas que o aluno pode cursar simultaneamente. 
49. Permitir cursar blocos distintos e a nota não interferir na aprovação de outra disciplina. 
50. Ter a opção de calcular as médias de forma individual e  pela seleção das disciplinas do 

bloco ou fase. 
51. Acompanhar na tela todas as disciplinas e médias em que o aluno foi matriculado no EJA. 
52. Emitir Diário de classe e relatórios de Notas Faltas, Resultados finais, Atestado de 

Conclusão de Disciplina, Ficha individual para o EJA. 
53. Possibilitar a importação/exportação dos dados necessários para a geração de arquivos para 

a integração com o sistema EDUCACENSO (Censo Escolar do Governo Federal), sem a re-
digitar essas informações. 

 
2.1.5 – SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. 

 
1 Todas as taxas, impostos e contribuições deverão ser tratados pelo sistema, 

parametrizados de acordo com a legislação local quanto a sua fórmula de cálculo, 
correção e índices, moedas, etc.  

2 Possuir cadastros de ruas, bairros, distritos, bancos, agências, moedas, atividades 
econômicas, planta de valores, de fiscais, documentos fiscais, cadastro único de 
contribuintes, de cartórios, de imobiliárias, 

3 Ter configuração para mensagens de carnê.  
4 Possuir cadastro de imóvel urbano e rural, configurável conforme boletim cadastral da 

Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), 
datas, horas e textos a qualquer momento. 

5 Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo 
variar de ano para ano e também de receita para receita. 

6 Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo 
resumos por tipo de isenção/imunidade  de cada receita. 

7 Permitir que a Planta de Valores seja  totalmente configurável baseada no BCI e na 
localização do imóvel. 

8 Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre os 
imóveis, econômicos e contribuintes. 

9 Permitir controlar as receitas de várias taxas, impostos e Contribuição de Melhorias. 



 

 
 

10 Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário 
(econômico), impedindo por exemplo que um imóvel construído fique sem área da  
construção. 

11 Permitir o controle de obras e construção civil, informando se for do tipo Ampliação/ 
Reforma, Construção ou Demolição,  e se for o caso gerar um novo imóvel ou alterar o 
já existente. 

12 Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão 
de carnês e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel 
englobado.  

13 Ter o controle de emissão de 2ª via com acréscimo de taxa por emissão. 
14 Possibilitar a emissão parcelas através das janelas de consultas. 
15 Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e 

devolvidas. 
16 Possibilitar a prorrogação de vencimento de alguns ou de todos os lançamentos. 
17 Possibilitar o cadastramento e movimentação das suspensões dos lançamentos. 
18 Cadastrar as Averbações/Observações para contribuinte, imóveis, dívidas e receitas 

diversas (solicitação de serviço). 
19 Controlar a emissão de documentos impressos (forma de entrega, data entrega e/ou  

cancelamento). 
20 Possibilitar o lançamento automático de valores pagos a menor. 
21 Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente. 
22 Controlar a execução fiscal da divida ativa. 
23 Cadastrar as vistorias de imóveis e econômicos. 
24 Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros 

técnicos de acordo com a necessidade da Prefeitura. 
25 Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando 

dados implantados na tabela de parâmetros, sem a dependência de alterações nos 
programas de cálculo e ainda permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um 
grupo  de contribuintes 

26 Emitir carnês dos tributos e divida ativa, bem como segunda via, imprimindo 
opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e notificação de lançamentos 
endereçadas aos contribuintes que tiverem lançamentos. 

27 Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do 
nome, CNPJ/CPF. 

28  Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa;  
29  Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em abertos 

ou cancelados);  
30 Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros 
31 Emitir Gráficos para análise de receitas lançadas, arrecadadas, em dívida ativa e 

isenções. 
32 Emitir Gráficos das Características do mobiliário e imobiliário. 
33 Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis 

quando este possui débitos ou está em dívida ativa. Permitir gerar o ITBI de mais de 
um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador. 



 

 
 

34  Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas. 
35 Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa. 
36 Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com 

indexadores para intervalos de datas. 
37 Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, 

cancelamentos, estornos, etc.). 
38 Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas 

vencidas e a vencer, situação do cadastro, resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo 
de dívida e por órgão arrecadador, de cancelamentos, de classificação da receita de 
acordo com plano de contas da Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento. 

39  Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal,  permitindo o 
lançamento automático dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis. 

40 Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com 
parametrização do conteúdo da notificação. 

41 Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa. 
42 O Sistema deverá controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre o ato da 

inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações, 
acréscimos legais e controle da execução fiscal. 

43  Emissão dos livros de dívida ativa, notificação e etiquetas para os contribuintes 
inscritos. 

44 Emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição, com textos parametrizados, 
através de única rotina para cobrança judicial. 

45 Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação 
fornecidos pelos Bancos.  

46 Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de 
todas as receitas) com valores atualizados e opção para  impressão de segundas vias, 
re-parcelamentos e pagamentos. 

47 Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do 
exercício e da dívida ativa. 

48 Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar várias 
receitas, outros parcelamentos e dívidas executadas, conceder descontos legais através 
de fórmulas, determinar valor mínimo da parcela e incluir taxa de expediente.  

49 Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dividas ativa e 
parcelas de dividas que o contribuinte estiver devendo. 

50 Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre 
documentos e atividades, infrações, notificações. Os quais poderão ser utilizados na 
programação de ações fiscais e apurações fiscais. 

51 Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto 
foi declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da 
diferença apurada, com o devido acréscimo e  notificação fiscal. 

52 Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes. 
53 Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da 

fazenda. 
54 Possibilitar o controle de denúncias fiscais. 



 

 
 

55 Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de 
atividades. 

56 Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, 
Termo de Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão 
de Documentos, Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega 
de Documentos, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração 
Fiscal 

57  Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal. 
58 Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário. 
59 Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa automática pelo 

pagamento de tributos e da divida ativa. 
60 Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, permitindo o lançamento 

automático dos pagamentos efetuados nas contas contábeis. 
61 Possuir integração com o sistema da JUCESC (REGIN) 
62 Poder integrar com o sistema do Tribunal de Justiça conforme manual de execução 

fiscal virtual, onde as certidões e petições são remetidas ao fórum por meio eletrônico 
e com assinatura digital. 

63 Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
64 Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas 

informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes. 
65 Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário. 
66 Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se. 
67 Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar,  

prescrever, suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros. 
68 Possibilitar que seja feito cálculo simulado, baseado no histórico de alterações, 

exercícios anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros 
de cálculo do exercício solicitado. 

69 Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.  
70 Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e 

geral. 
71 Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar 

suas movimentações durante o processo. 
72 Ter o controle para ME e EPP’s optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei 

Complementar 123/2006. 
73 Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 

123/06. 
74 Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de 

autenticar ou não os documentos de arrecadação. 
75 Emitir relatório para conferência após as baixas. 

 
2.2. Serviços Técnicos Especializados para a Conversão dos sistemas de Informática da Pre-
feitura Municipal de Bandeirante, com a previsão de 40 horas a serem trabalhadas. 
 
2.3. Serviços de Treinamento para os usuários, a serem realizados junto a Prefeitura Munici-



 

 
 

pal de Bandeirante, com carga horária mínima de 16 horas. 
 

2.4. Serviços de Implantação dos sistemas, com a previsão de 70 horas a serem trabalhadas.  
 
2.5. Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conve-
niência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante, po-
dendo estar inseridos em executável único ou em vários, a critério da licitante. 
 

2.6. Ser multiusuário permitindo o acesso às mesmas rotinas, ou rotinas diferentes por usuá-
rios diferentes, ao mesmo tempo. 

 
2.7. Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informa-
ções: 
- controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 
- não permitir o acesso ao banco de dados com ferramentas de terceiro utilizando o usuário e 
senha do sistema; 
- não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema ou suas ferramentas. 
 
2.8. Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema: 
- As autorizações ou desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito 
a partir do login do usuário; 
- O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício. 
 
2.9 As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, 
devendo ser automaticamente atualizado nos casos em que o aplicativo fique hospedado em 
datacenter sob responsabilidade da proponente. 
 
2.10 Os sistemas/módulos deverão permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mou-
se (habilitação das teclas “enter” e “tab”), dispensando-se a funcionalidade nos casos em que 
o sistema seja executado através de um browser não desenvolvido pela proponente. 
 
2.11 Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, si-
multaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter 
aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos, dispensando-se a funcionalidade nos 
casos em que o sistema seja executado através de um browser não desenvolvido pela propo-
nente. 
 
2.12 Os sistemas/módulos deverão possuir help ‘online’, sensitivo ao contexto, sobre o modo 
de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos 
para detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou 
por palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação. 
 



 

 
 

2.13 Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informa-
ções: 
- Usuário; 
- Data/hora de entrada e saída da operação; 
- Descrição da operação (cadastro, processo, relatório). 
 
2.14 Deverá operar por transações (ou formulários ‘online’) que especialmente executam ou 
registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deve-
rão ficar imediatamente disponíveis no banco de dados. As tarefas deverão ser compostas por 
telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente vali-
dados. 
 
2.15 O sistema operacional para o servidor de banco de dados deverá ser do tipo multiplata-
forma (windows/linux) e nas estações clientes devem se enquadrar: estação windows 95/98 ou 
superior, estação windows/linux ou thinclient acessando serviços de terminal remoto do servi-
dor WTS, ou, ainda rodarem a partir de um datacenter sob responsabilidade da proponente, 
acessível através da utilização de uma URL em um browser. 
 
2.16 Deverá permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um ou mais rela-
tórios que terão como saída a impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá ter a carac-
terística de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios de 
forma que fique contínua. 
 
2.17 Deverá permitir a personalização do menu do sistema pelo usuário, possibilitando (dis-
pensando-se a funcionalidade nos casos em que o sistema seja executado através de um brow-
ser não desenvolvido pela proponente):   
- Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+); 
- Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.); 
- Inserir ícones na barra de ferramentas do sistema; 
- Inserir menus de acesso rápido para relatórios do sistema ou específicos do usuário; 
- Copiar o menu de outros usuários. 
 
2.18 Possuir o acesso rápido aos cadastros do sistema, de acordo com o campo que está sele-
cionado, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema, dis-
pensando-se a funcionalidade nos casos em que o sistema seja executado através de um brow-
ser não desenvolvido pela proponente. 
 
2.19 Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está a-
berto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema, dispen-
sando-se a funcionalidade nos casos em que o sistema seja executado através de um browser 
não desenvolvido pela proponente. 
 



 

 
 

2.20 Permitir adicionar critérios personalizáveis para cadastros. As regras do cadastro poderão 
ser definidas pelo usuário e ser configuradas para as operações de: 
- Inserção; 
- Alteração; 
- Exclusão. 
 
2.21 Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas: 
- Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas; 
- Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 
- Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, 
antes da alteração efetuada; 
- Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de 
campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL; 
- Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL com 
o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 
 
2.22 Emitir relatório ou gráfico referente aos acessos ao sistema, demonstrando os usuários 
que efetuaram login, data e hora de entrada e saída; 
 
2.23 Emitir relatório ou gráfico comparativo entre a quantidade de entradas (login) e saídas 
(logoff) no sistema, demonstrando a estabilidade deste. 
 
2.24 Permitir gerenciar os usuários conectados ao banco de dados, possibilitando: 
- Identificar as máquinas conectadas;  
- Aplicativos;  
- Data/hora da última requisição; 
- Desconectar usuários; 
- Enviar mensagens para os usuários. 
 
2.25 Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 
de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço. 
 
2.26 Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades nas hipó-
teses em que o banco de dados fique armazenado em servidor sob responsabilidade do órgão 
licitante: 
- Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade 
de backup do banco de dados; 
- Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 
- Permitir agendamento do backup;  
- Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de armaze-
namento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 
- Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos sis-
temas; 
- Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 



 

 
 

- Possuir relatório de backups efetuados; 
 
2.27 Realizar o backup automaticamente, nos casos em que o banco de dados permaneça hos-
pedado em Datacenter sob responsabilidade da proponente. 
 
2.28 Permitir realizar validação do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: 
- Verificação de índices e tabelas corrompidas; 
- Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade 
de validação do banco de dados; 
- Permitir configurar usuários que poderão executar validação do banco de dados; 
- Possuir relatórios de validações efetuadas; 
 
2.29. Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada atra-
vés de setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando: 
- configurar a atualização automatizada dos sistemas (auto-atualização), através da rede local, 
possibilitando definir vários repositórios de acesso; 
- configurar os usuários que poderão executar a atualização do banco de dados; 
- garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado ao siste-
ma e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema; 
- garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa mais ser aces-
sado até que seja solucionado; 
- possuir relatórios de atualizações efetuadas. 
 
2.30 Permitir consolidar em uma consulta informações de diversas bases de dados dos siste-
mas. 
 
2.31 Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 
formato TXT ou HTML. 
 
2.32 Permitir criar consultas com a finalidade de “Alerta”, consultas que só irão disparar um 
determinado e-mail se tal situação ocorrer. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da 
contabilidade onde será enviado um e-mail caso o limite de gastos com o pessoal seja ultra-
passado. 
 
2.33 Permitir realizar consultas dos sistemas contábeis a fim de verificar a situação da entida-
de, podendo englobar controle dos gastos com Educação e gastos com FUNDEF, controle dos 
gastos com Saúde, controle dos gastos com Pessoal Executivo, Legislativo e Consolidado, 
demonstrativo da Receita Líquida do mês e dos últimos 12 meses, balanço Orçamentário da 
prefeitura, demonstrativo dos restos à pagar, movimento do bloqueio e desbloqueio das dota-
ções orçamentárias, movimento Geral da Tesouraria no dia. 
 



 

 
 

2.34 Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de exe-
cução, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada através do agendador 
de tarefas do Windows. 
 
2.35 Possibilitar a conexão do Auditor a um servidor de WebServices. 
 
2.36 Permitir executar um webservice disponibilizado no servidor cuja conexão foi estabele-
cida através da função "conectaServico". 
 
2.37 Os sistemas deverão possibilitar a assinatura de textos utilizando um certificado digital. 
 
2.38 Os sistemas deverão permitir o envio de tweet e mensagem diretamente ao serviço Twit-
ter, bastando, para o isso desta funcionalidade, a existência de um ou mais usuários cadastra-
dos no Twitter (http://www.twitter.com). 
 
2.39 Os sistemas deverão permitir gerar os arquivos em formato PDF. 
 
2.40 Os sistemas deverão permitir o envio de informações por SMS. 
 

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. Os recursos para aquisição e os serviços do objeto do presente Edital de TO-

MADA DE PREÇOS são recursos próprios do orçamento vigente nas seguintes dotações 
orçamentárias:  

 
(54) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 3.768,00 
(44) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 7.560,00 
(22) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 5.640,00 
(88) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 7.020,00 
(86) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 5.938,80 
(86) 3.3.90.39.99.00.00.00.0102 = R$ 10.340,00 
(1) 3.3.90.39.48.00.00.00.0102 = R$ 4.100,00 
 
 
4 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
4.1. O pagamento mensal da locação dos sistemas será efetuado até o décimo dia 

útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal e 
a liquidação do setor competente. 

 
4.2. Os valores ofertados para locação dos sistemas, assistência técnica e altera-

ções específicas da contratante serão automaticamente reajustados após o primeiro ano contra-



 

 
 

tual, com base no índice IGP-M apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índi-
ce legalmente permitido à época. 

 
5 -  DA VIGÊNCIA 
 
5.1. Os serviços serão prestados no período de 12 (doze) meses, podendo ser pror-

rogados, de acordo com o interesse público, nos termos da Lei 8.666/93. 
 

 
6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 
6.1. Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de direito 

privado. 
 
6.2. Não poderá participar da licitação o interessado que tiver falência ou concor-

data decretada. 
 
6.3. Não poderá participar da licitação o interessado que não estiver cadastrado até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do art. 22, § 2º. 
 
6.4. Não poderá participar da licitação o interessado que estiver sendo penalizado 

com as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87. 
 
6.5. Não poderá participar da licitação o interessado que estiver descumprindo o 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
7 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO  
 
O Envelope nº 01 deverá conter os documentos necessários à Habilitação Jurídi-

ca, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira como segue: 
 

7.1. Habilitação Jurídica e Fiscal 
 
7.1.1.  Certificado de registro cadastral da Prefeitura Municipal de Bandeiran-

te, válido e expedido até o terceiro dia anterior à data da apresentação das propostas, nos ter-
mos do art. 22, § 2º. 

7.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta, para com a Fazenda Estadual, e Munici-
pal, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas, expedidas pelos órgãos com-
petentes, no máximo há 30 (trinta) dias, da data marcada para entrega dos envelopes, ou que 
estejam dentro do prazo de validade expresso no próprio documento. 

7.1.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de Certidões Negativas de Débito, demons-
trando o regular recolhimento dos encargos sociais instituídos por lei. 



 

 
 

7.1.4. Declaração do licitante de que não pesa contra si declaração de inidonei-
dade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, 
nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao 
artigo 97 da referida Lei, constante do Anexo VI.   

7.1.5. Declaração do licitante de que não emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumpri-
mento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, constante no Anexo IV. 

 
7.2. Qualificação Técnica 

7.2.1. Indicação de no mínimo 05 (cinco) profissionais responsáveis pelo de-
senvolvimento dos sistemas solicitados neste edital, pertencente ao quadro da empresa, atra-
vés da apresentação de comprovação de vínculo empregatício com a ficha de empregado, bem 
como estatuto ou  contrato social em vigor, acompanhado dos respectivos curriculuns e com-
provante de titulação, caso existam. 

7.2.2.  Apresentação de Atestado de fiel cumprimento, emitidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente implantou e que 
mantém em funcionamento os sistemas solicitados no objeto do presente edital, atestando o 
seu efetivo desempenho, com firma reconhecida e cópia autenticada dos respectivos contratos 
ou notas fiscais.  

7.2.4. Declaração da proponente de que recebeu este edital, tomando conheci-
mento de todas as informações e das condições locais onde serão executados os serviços para 
o cumprimento das obrigações objeto da licitação, responsabilizando-se integralmente por 
qualquer problema de inexecução dos serviços em função de incompatibilidades (Anexo VII). 

7.2.5. Apresentar   declaração do prazo de instalação (Anexo V). 
 

7.3. Qualificação Econômico-financeira 
7.3.1. Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 
7.3.2. Certidão simplificada da Junta Comercial, da sede da licitante, publica-

ção da ata da Assembléia Geral ou comprovante de inscrição do ato constitutivo da sociedade 
civil no registro competente.  

7.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis de último exercício soci-
al, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, po-
dendo ser atualizados, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 
proposta. O Balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em pu-
blicação no Diário Oficial, as demais empresas deverão apresentar o Balanço devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equi-
valente com fotocópia da página de abertura e fechamento do Livro Diário; 

7.3.4. A situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), cujos índices deverão ser superiores a 1,0 
(um inteiro): 
 



 

 
 

LG = ATIVO CIRCULANTE = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
                    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
     SG =    ______             ATIVO TOTAL_____________________                                                            
                     PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
     LC=   ATIVO CIRCULANTE__ 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
Nota: As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço. 
 

7.4. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada. Poderão, ainda, serem autenticados pela Comissão no ato de abertura dos 
envelopes documentos, desde que sejam apresentadas as vias originais dos mesmos. Não será 
autenticado pela Comissão cópias de certidões emitidas por meio eletrônico, junto à rede 
mundial de computadores, devendo, tais impressos, serem apresentados em seus originais. 

 
7.5. As certidões emitidas através de impressoras monocromáticas serão conside-

radas como documentos originais. 
 

7.6. A Comissão poderá proceder a verificação, total ou por amostragem, da vera-
cidade das certidões emitidas por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet, nos 
respectivos sites de emissão. 
 

7.7. No caso de cotações efetuadas por filiais, ou nos casos em que estas venham a 
executar o objeto licitado juntamente com a matriz, as certidões estadual e municipal deverão 
obrigatoriamente ser expedidas pelo órgão competente na sede do domicílio de todos os esta-
belecimentos envolvidos. 
 

8 - DA PROPOSTA  
 

9.1. A proposta deverá ser apresentada em via única, em papel timbrado da em-
presa, referência ao processo licitatório, datada, assinada e identificada pelo respectivo propo-
nente e elaborada conforme Anexo II. 
 

9.2. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o 
qual será contado a partir da data de sessão de abertura do envelope contendo a proposta.  
 

9.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo 
duas casas decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da 
proposta. 



 

 
 

9.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encar-
gos e tributos decorrentes da execução total do objeto desta licitação. 

9.5. Fica estipulado como valor máximo para o valor global ofertado, nos termos 
do art. 40, X, a quantia de R$ 44.366,80 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e oitenta centavos), sendo sumariamente desclassificadas as propostas que apresentarem 
valor superior a este.  

 
9.6. Serão desclassificadas as propostas de preço manifestadamente inexeqüíveis  

e as cujo preço proposto seja superior ao estipulado no subitem 9.5. 
 

9.7. Considerar-se-á inexeqüível a proposta cujo valor seja inferior a 50% (cin-
qüenta por cento) do valor estimado pela Administração. 

 
9.8. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério, ou fator sigiloso, subje-

tivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade e iso-
nomia entre os licitantes. 
 

9.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, es-
pecialmente, preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 

 
10 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA  

 
10.1. Os envelopes deverão ser apresentados, até o horário previsto no preâmbulo 

deste edital, acondicionados em envelope lacrado que conterá externamente: 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE 
Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 006/2011 
01 - DOCUMENTAÇÃO 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE 
Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 006/2011 
02 – PROPOSTA DE PREÇO 
 

10.2. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edi-
tal, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a 
entrega dos mesmos até o dia e horário indicado para protocolo. O órgão licitante não se res-
ponsabilizará, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entregues 
em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital. 

 
10.3. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o proce-

dimento licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo suges-



 

 
 

tivo constante do Anexo III deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de 
Licitações na data de abertura dos Envelopes 01, ou através de procuração. 

 
10.4. Depois de protocolados, os envelopes somente serão devolvidos ao licitante 

até o horário previsto para entrega dos mesmos no item 1, mediante requerimento efetuado 
pelo representante legal da empresa ou procurador com firma reconhecida em cartório e cópia 
atualizada do ato constitutivo. 
 

 
11 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  
 
11.1. Uma vez iniciada a sessão de julgamento, será vedada a inclusão de docu-

mento ou informação que deveria constar originariamente da proposta e documentação, nos 
termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93. 
 

11.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações rubricará, externamente 
os envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA DE PREÇO, contendo respec-
tivamente, a documentação para habilitação e a proposta, dará vistas dos mesmos aos demais 
membros da Comissão e aos representantes dos licitantes presentes, para a mesma finalidade, 
abrindo os ENVELOPES 01, cujos documentos serão examinados e rubricados pelos mem-
bros da Comissão e apresentados, para o mesmo fim, aos representantes dos proponentes. 
 

11.3. Os documentos serão julgados observando-se o disposto no item 7 do pre-
sente edital, sendo automaticamente inabilitados os licitantes desconformes. 
 

11.4. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os do-
cumentos exigidos nos subitens 7.1, 7.2 e 7.3 deste Edital, ou que apresentarem documentos 
falsos, adulterados,  rasurados ou com prazo de validade vencido na data da abertura do enve-
lope com a Documentação. 

 
11.5. Caso todos os representantes dos licitantes, devidamente credenciados, este-

jam presentes e deneguem a apresentação de recursos ou no caso da não presença, tenha sido 
encaminhado Termo de Renúncia quanto a interposição de recursos, quanto a fase de habilita-
ção, a comissão poderá dar prosseguimento ao embate, abrindo o ENVELOPE 02 – PRO-
POSTA DE PREÇO. 
 
 
 

12 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
12.1. Os julgamentos das propostas serão procedidos pela Comissão Julgadora de 

Licitação de conformidade com o disposto no inciso III do parágrafo 1º e parágrafo 4º do 
artigo 45 da Lei 8.666/93. 

 



 

 
 

12.2. As Propostas de Preços (PP), considerado o Valor Total Global (locação, 
prestação de serviços, suporte técnico após implantação, alterações específicas da Contratante) 
serão avaliadas e valorizadas segundo o menor Preço Global proposto, sendo que a 
classificação se dará pela ordem crescente de valores, ou seja, da menor para a maior 
proposta. 
 

   
 12.3. Será considerada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as 
exigências deste edital, apresentar o menor preço global pelos serviços. 
 
 12.4. Na hipótese de empate, a decisão se dará mediante sorteio, em ato público 
para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 

12.5. Serão desclassificadas as propostas que imponham condições não previstas 
neste ato convocatório. 
 

12.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem  a qualquer item dis-
posto no Anexo I do presente Edital. 
 

12.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a qualquer item dis-
posto no item 2 do presente edital. 
 
 

13 - DOS RECURSOS  
 

13.1. As empresas licitantes poderão interpor recursos às decisões proferidas pela 
Comissão Permanente de Licitações, sendo acolhidas, somente aquelas que apresentadas tem-
pestivamente em conformidade com as disposições do art. 109 da lei 8.666/93. 
  

13.2. Os recursos, quando recebidos e acatados, serão processados, com estrita ob-
servância aos procedimentos ditados pelo Estatuto das Licitações, em todas suas fases e ins-
tâncias, dando-se conhecimento e ampla defesa aos demais licitantes. 
 

13.3. Os recursos deverão ser redigidos por escrito, devidamente fundamentados e 
protocolados junto a este Município, sediado no endereço mencionado no preâmbulo do pre-
sente edital. 

 
 
14 - DA CONTRATAÇÃO  

 
14.1. A contratação do objeto será efetuada através de termo de contrato adminis-

trativo, cuja minuta é parte integrante do presente edital. 
 
 



 

 
 

 
 
15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 
15.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, conforme o 

prazo estabelecido na notificação, e/ou o descumprimento das normas contratuais ou editalí-
cias, sujeitará a aplicação, isolada ou conjuntamente, das seguintes penalidades ao adjudicatá-
rio: 

15.1.1. advertência; 
15.1.2. multa; 
15.1.3. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de con-

tratar com a Administração por um período de 01 (um) ano; 
15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
 
 
 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
16.1. O Local e horário para a retirada do Edital e para esclarecimentos e informa-

ções aos interessados poderá ser obtido junto à Secretaria Municipal de Administração no 
Prédio da Prefeitura Municipal, sito no endereço mencionado no preâmbulo do presente Edi-
tal, ou pelo Fone 0 xx (49) 3626-0012, no horário de expediente e em dias considerados úteis. 

 
16.2. O Prefeito Municipal reserva o direito de anular ou revogar a presente licita-

ção, nos casos previstos em Lei e por conveniências administrativas, técnicas ou financeiras, 
sem que com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 
 

16.3. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, a-
nalisados e encontrarão solução à luz das disposições constantes do Estatuto das Licitações. 
 

16.4. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação 
plena deste Edital e suas condições. 
 

16.5. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao 
objeto da presente licitação é o da Comarca de São Miguel do Oeste/SC, excluído qualquer 
outro. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
17 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

 
17.1. Faz parte do presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu 

corpo, os seguintes anexos: 
 

17.1.1. Relação dos Itens do Processo  (Anexo I). 
17.1.3. Proposta de Preços (Anexo II). 
17.1.4. Carta Credencial (Anexo III). 
17.1.5. Declaração de que não Emprega Menores (Anexo IV). 
17.1.6. Declaração de Instalação no Prazo (Anexo V). 
17.1.7. Declaração de Idoneidade (Anexo VI). 
17.1.8. Atestado de Visita Técnica (Anexo VII). 
17.1.9. Minuta de Contrato (Anexo VIII). 

 
Bandeirante - SC, em 05 de Maio de 2011. 

 
 
 
 
 

CELSO BIEGELMEIER  
Prefeito Municipal  

 



 

 
 

 
ANEXO I 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
1. Locação dos Sistemas para Prefeitura Municipal de Bandeirante. 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO VLR  UNIT VLR TOTAL 

1.1 12 Mês 
Sistema de Contabilidade Pública 
para quatro usuários simultâneos 

  

1.2 12 Mês 
Sistema de Compras e Licitações 
para três usuários simultâneos 

  

1.3 12 Mês 
Sistema Folha de Pagamento para 
dois usuários simultâneos 

  

1.4 12 Mês 
Sistema de Tributos para dois 
usuários simultâneos 

  

1.5 12 Mês 
Sistema de Educação Escola  e 
Modulo Secretaria para quatro 
usuários simultâneos 

  

VALOR TOTAL EM R$ 

Valor Total Global R$ 

 
 
2.  Serviços Técnicos 

ITEM QTIDADE UNID DESCRIÇÃO VLR TOTAL 

2.1 01 Un 
Serviços de Treinamentos para 04 
usuários 

 

2.2 40 Hora 
Serviços Técnicos Especializados 
para a Conversão dos sistemas  

 

2.3 70 Hora 
Serviços de Implantação dos 
Sistemas 

 

2.4 100 Hora 
Prestação de serviços de suporte, 
treinamento e alterações específicas 
após implantação 

 

2.5 10 Estada 

Reembolso das despesas de estada e 
alimentação no suporte, quando 
exigida a presença do técnico in 
loco 

 

2.6 5.000 KM 

Reembolso das despesas com 
deslocamento no suporte, quando 
exigida a presença do técnico in 
loco 

 

Valor Total R$  

Valor Total Global R$  



 

 
 

 
Valor da proposta por extenso: 
 
Validade da proposta: 
 
DATAR ASSINAR E CARIMBAR 
 
 
PROPONENTE:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirante -SC 
 
 
 
 
  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..........., portador(a) da Cédula 
de identidade nº ........... e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .........., a participar do procedimento 
licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº  006/2011, instaurada pela Prefeitu-
ra Municipal de Bandeirante – SC. 
 
  Na qualidade de representante legal da empresa ................................., 
outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposi-
ção de Recurso. 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2011. 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ANEXO IV 
 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
_________________________________________________, inscrito no CNPJ/CPF n.º   

________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezes-

seis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de apren-
diz ( ). 
 
 

_________________________________________ 
(data) 

 
_________________________________________ 

(representante legal) 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO NO PRAZO 
 
 
Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2011 instaurada pela Prefeitura Municipal de Bandeirante - 
SC, que implantaremos os sistemas num prazo máximo de ....................... (......................) 
meses contados do recebimento da autorização dos serviços. 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
____________, de ____ de ________________ de 2011. 
 
 
 
PROPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ANEXO VI 

 
 
 

DECLARAÇÃO  DE  IDONEIDADE 
 
 
 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada 
pela Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
____________, de ____ de ________________ de 2011. 
 
 
 
 
 
PROPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO VII 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no processo TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2011 - 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 46/2011, que visitamos as instalações determinadas pela 
Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC, onde tomamos conhecimento das informações 
referentes aos serviços, dependências e infra-estrutura necessária à execução dos serviços 
objeto da presente licitação. 
 
 
 
____________, de ____ de ________________ de 2011. 
 
 
 
 
Representante da empresa 
 
 
 
 
Presidente da Comissão Permanente  Municipal de Licitações 
 



 

 
 

 
ANEXO VIII 

 
 
MINUTA DE CONTRATO N.º xxxxx/2011. 

Modalidade: Locação de Sistemas  
Processo nº 46/2011 
Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2011 de 05 de Maio de 2011. 
Homologado em: 
 

 
CONTRATANTE: Município de Bandeirante - SC, pessoa jurídica de direito público in-
terno, CNPJ nº. 01.612.528/0001-84, com sede administrativa a Av. Santo Antônio, s/n, cen-
tro, CEP 89905-000, neste ato representado pelo Prefeito Senhor Celso Biegelmeier, brasilei-
ro, casado, CPF nº. 423.780.609-04, CI nº. 13/R.1.654.262, residente na Linha Prata, neste 
Município, doravante denominado simplesmente de Contratante. 
 
 
CONTRATADO: ......................, pessoa jurídica de direito privado, CGC/MF ..............., situada a 
............, nº......,  Bairro ............, no Município de .................- SC, neste ato representado por seu Só-
cio, Senhor ....................., brasileiro, natural de ............. - SC, (estado civil), (profissão), CPF sob n°. 
................, CI nº. ........... expedida pela ........, residente e domiciliado a .............., nº, Bairro ..........., no 
Município de ............... - SC, doravante denominado simplesmente de Contratado. 
 

1 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato se fundamenta nas dis-
posições estatuídas pelas Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02 e LC 123/06, bem como suas 
alterações vigentes e demais legislações aplicadas pelos preceitos de Direito Público, aplican-
do-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito 
Privado.  
 
 

2 - DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a locação de sistemas de informática para 

o município de Bandeirante – SC, com a prestação de serviços técnicos especializados e servi-
ços de treinamento para os usuários conforme os itens descritos a seguir: 
 
2.1.1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: 

 
1 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos 

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

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



 

 
 

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

origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como o 
boletim Financeiro Diário. 

5 Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma 
da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas. 

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

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

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

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

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

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

16 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do 
registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários. 

17 Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no 
orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro. 

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

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

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

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

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

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

decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 



 

 
 

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

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

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

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

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

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

39 Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos 
a pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua 
emissão por intervalo e/ou aleatoriamente. 

40 Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa 
extra-orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas 
operações. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

período de tempo e outros de interesse do Município.  



 

 
 

52 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e 
outros de interesse do Município.  

53 Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de 
saldos, ou lançamentos indevidos. 

54 Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação 
de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000. 

55 Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 
13 da Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000. 

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

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

58 Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base 
nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 

59 Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e 
Portaria 275/00; 

60 Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem 
Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a 
Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados. 

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

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

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

64 Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.  
65 Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste. 
66 Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais 

para a Secretaria da Receita da Previdência. 
67 Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras 

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

conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos 
respectivos demonstrativos. 

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

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

possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 
 
2.1.2 – SISTEMA DE COMPRAS. 
 

1 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu 



 

 
 

julgamento, registrando as etapas de: 
 a) Publicação do processo;   
        b) Emissão do mapa comparativo de preços;  
       c) Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas; 
        d) Interposição de recurso;  
        e) Anulação e revogação;  
        f) Impugnação; Parecer da comissão julgadora;  
        g) Parecer jurídico;  
        h) Homologação e adjudicação;  
        i)  Autorizações de fornecimento;  
        j)  Contratos e aditivos;  
     l) Liquidação das autorizações de fornecimento;  
      m) Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos 

2 Possibilitar a separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por 
centro de custo e por despesa. 

3 Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de 
preços por lotes. 

4 Permitir cadastrar fornecedores, informando: Ramos de atividade - Documentos e 
certidões negativas - Materiais fornecidos. 

5 Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração seqüencial. 
6 Permitir utilizar código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou 

de forma seqüencial, ou seqüencial com grupo e classe. 
7 Possuir cadastro de materiais para informar: Material perecível; Material estocável; 

Material de consumo ou permanente; tipo do combustível; Descrição; Grupo e classe; 
Dados da última compra como: data, quantidade, preço e fornecedor.  

8 Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo 
processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente.  

9 Controlar as solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de 
custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que 
a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas. 

10 Controlar despesas realizadas e a realizar de uma mesma natureza, para que não 
ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação. 

11 Permitir o controle de gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 
preestabelecidos pelo usuário.  

12 Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos 
fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das 
negativas vencidas/por vencer. 

13 Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: 
a) Bloqueio do valor da licitação, da compra direta ou do termo aditivo; 
b) Gerar empenhos e liquidações; 

  c) Atualizar dados cadastrais de fornecedores e da despesa.  
14 Permitir o desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último 

empenho do processo. 
15 Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos dos 



 

 
 

participantes no processo licitatório ou na compra direta. 
16 Permitir a gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para 

fornecedores digitar o preço de cada item com  leitura dos preços informados e 
preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista 
ou separados por lotes.  

17 Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em 
licitações ou despesas anteriores.  

18 Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade. 
19 Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, 

visualizando sua situação em cada item do processo.  
20 Possibilitar a emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, 

por dotação ou global.  
21 Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e 

autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; 
Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de autorização de fornecimento; 

22 Emitir o Edital de Licitação.  
23 Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a 

emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades 
entregues, os valores e o saldo pendente. 

24 Possibilitar a gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação 
pelos fornecedores com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos 
preços dos itens. 

25 Permitir o cadastro de compras diretas, informando: Data da Compra; Fornecedor; 
Centro de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega e Forma de Pagamento 

26 Gerar Processos Administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço 
cotado do Registro de Preços. 

27 Gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação visualizando  a 
movimentação no estoque. 

28 Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e 
outros relatórios desejados a partir dos modelos existentes no sistema. 

29 Permitir gerar arquivos para Tribunal de Contas de Santa Catarina relativos as 
licitações. 

30 Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório, 
seja levado para o contrato de aditivo. 

31 Manter histórico das alterações do contrato, informando o de tipo alteração 
(acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão) e se 
foi uniltateral ou bilateral. 

32 Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da 
publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial. 

33 Permitir registrar a suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da 
situação de inabilitado. 

34 Possibilitar copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado. 
35 Possibilitar copiar os itens de uma outra compra direta. 
36 Permitir agrupar os itens do processo licitatório por centro de custos. 



 

 
 

37 Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento. 
38 Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação 

(pago, vencido ou a vencer). 
39 Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando a situação 

(entregue, vencido a vencer). 
40 Controlar as solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas. 
41 Emitir relação das licitações informando: Data e hora de abertura, Número, 

Modalidade, Membros da comissão e  Objeto a ser licitado.  
42 Permitir o cadastro de comissões Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; 

Leiloeiros, informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com 
membros e funções designadas.  

43 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios 
de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 

44 Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência 
e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.  

45 Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances.  
46 Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à 

microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 
123/2006. 

47 Permitir parametrização para numerar a licitação de forma seqüencial ou por 
modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema. 

48 Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e Demonstrativo das 
compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93. 

49 Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.  
50 Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no 

sistema. 
 
2.1.3 – SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 
 

1 Possuir cadastro único de pessoas para todas as rotinas deste sistema. 
2 Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro 

de pessoas. 
3 Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para da 

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

Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos 
servidores, conforme Portaria Nº. 1.121, de 8 de Novembro de 1995. 

6 Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo 
servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês. 

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



 

 
 

8 Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado. 
9 Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis 

para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias. 
10 Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor 

esteve ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do 
servidor no plano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão. 
28 Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, com 

códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS. 
29 Permitir a configuração dos proventos referentes as médias e vantagens percebidas 

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

13º salário adiantado e integral. 
34 Permitir cálculo automático de rescisão com prazo determinado. 
35 Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas. 
36 Possui controle de faltas para desconto no pagamento das férias. 
37 Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias. 



 

 
 

38 Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente. 
39 Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares. 
40 Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a mesma 

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

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

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

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

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

patronal, como IRRF, FGTS, salário família e previdência. 
46 Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha. 
47 Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal. 
48 Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP,  e arquivos retificadores 

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

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

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

de interesse da entidade. 
52 Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no 

mês (CAGED). 
53 Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a 

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

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

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

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

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

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

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

60 Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus 



 

 
 

contratos, mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastamentos, 
atestados, faltas, férias e períodos trabalhados. 

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

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

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

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

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

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

informações registradas no histórico funcional do servidor com os atos publicados para 
cada servidor ao longo de sua carreira. 

 
2.1.4 – SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. 
 
1. Permitir o cadastro de séries e turmas, com  características de cada turma: 

f) Nº de exames,  
g) Média final,  
h) Tipo de avaliação,  
i) N° de vagas,  
j) Disciplinas. 

2. Permitir o cadastramento de cursos/grades da escola. 
3. Permitir o cadastramento de notas/faltas/exames. 
4. Permitir o cadastramento de escolas juntamente com seus documentos legais. 
5. Permitir o cálculo de médias através de fórmulas definidas para cada curso, ou fórmula 

padrão da escola. 
6. Permitir controle de notas e faltas seja por disciplina, 
7. Permitir controlar a freqüência escolar com opção de controle por aulas e  por dia, conforme 

configuração do curso. 
8. Permitir controlar o número de alunos por escola/série/turma. 
9. Ter o controle do sistema por ano letivo. 
10. Permitir definição do calendário escolar, registrando o período de inicial e final de cada 

bimestre, e definições das  ocorrências durante todo o ano letivo. 
11. Controlar o período de avaliação de cada curso (bimestral, trimestral, semestral e anual). 
12. Possibilitar formas de avaliação diferenciada para os alunos, como notas   descritivas e 

numéricas. 
13. Controlar percentual mínimo de freqüência do aluno por disciplinas ou por dias. 
14. Permitir definir o número de exames de cada curso. 
15. Possibilitar definir o valor da Média final a ser alcançada. 



 

 
 

16. Permitir a aceleração de alunos para séries posteriores. 
17. Permitir definir disciplinas diferenciadas para alunos, individualmente, sendo que essas 

disciplinas estejam na grade. 
18. Permitir cadastrar grupos de professores que irão trabalhar em uma turma. 
19. Possuir critério de pontuação nas inscrições para contratações e informação se for ACT. 
20. Possuir relatório de inscrições de capacitação para contratação de funcionários por Área de 

atuação: por pontos, por disciplina e por curso. 
21. Permitir utilizar no cadastro de alunos o código do registro escolar fornecido pela secretaria 

Estadual. 
22. Permitir ajustar as fórmulas de cálculos de médias e exames, por escola e por curso 

possibilitando copiá-las de outro curso. 
23. Possuir um relatório que informe quanto o aluno deverá alcançar nos exames para 

aprovação. 
24. Cadastrar grade de horário das disciplinas por turma, não permitir que o professor tenha 

duas aulas no mesmo horário. 
25. Permitir o controle de disponibilidades de horários do professor por período: matutino, 

vespertino e noturno. 
26. Possuir regime de matrículas, notas e efetividade de alunos, cálculo e apuração de médias e 

exames, alimentando automaticamente os movimentos estatísticos. 
27. Possuir relatórios estatísticos exibindo o número de alunos admitidos, cancelados, 

aprovados, reprovados e outros dados estatísticos. 
28. Possuir relatórios cadastrais e gerenciais, gráficos e consultas. 
29. Possuir processo de reserva da vaga de matrículas, possibilitando matricular os alunos por 

meio de critérios como (mais próximo da escola, número de reserva, renda familiar). 
30. Possuir regime seriado (série) e ciclado (fases). 
31. Gerar Diário de classe, possibilitando editar e criar outros modelos: 

e)  por professor,  
f)  por série/turma, 
g)  por disciplina, 
h)  por período letivo. 

32. Permitir que o aluno possa avançar para a série posterior com dependências da série anterior 
em disciplinas reprovadas, permitindo configurar a quantidade de disciplinas dependentes. 

33. Permitir transferências de alunos entre turmas e de uma escola para outra. 
34. Permitir que o sistema tenha um controle de encerramento anual por escola, possibilitando 

re-matricular o aluno automaticamente, ou enviá-lo para a reserva de vagas. 
35. Permitir o cadastramento de cursos identificando a série/fase inicial e final, e o curso 

posterior. 
36. Possuir um módulo para alimentação de dados nas escolas unificado no mesmo banco de 

forma integrada. 
37. Permitir que apenas usuários autorizados possam acessar os dados nas escolas. 
38. Possibilitar controlar e estabelecer as vagas disponíveis para cada turma não permitindo 

matricular alunos acima da quantidade disponível de vagas. 
39. Permitir cadastrar históricos escolares de alunos oriundos de escolas não pertencentes a rede 

de ensino no municio. 



 

 
 

40. Permitir inserir informações sobre o aluno, como uso de medicamentos especiais, alergias, 
tamanho de roupa e calçado para uniforme escolar. 

41. Permitir gerar carteira do Estudante/Transporte Escolar com foto obtida através de webcam. 
42. Permitir cadastrar as empresas que prestam o serviço do transporte escolar, seus veículos e 

seus motoristas. 
43. Possuir boletins escolares na web para os pais terem acesso. 
44. Permitir que o aluno possa avançar para a série posterior com dependências da série anterior 

em disciplinas reprovadas, permitindo configurar a quantidade de disciplinas dependentes. 
45. Permitir que as divisões dos cursos possam ser configuradas conforme o regime adotado: 

No regime seriado, a divisão deve ser série e  ano, e  no EJA, a divisão deve ser por bloco 
e fase. 

46. Permitir que no regime do EJA o aluno possa ser matriculado por disciplina/bloco e 
avaliado pelos módulos de forma individual da turma, permitindo cursar a mesma disciplina 
em mais de um ano letivo. 

47. Permitir que a disciplina seja dividida em módulos de acordo com a grade utilizada no 
município. 

48. Permitir configurar a quantidade de disciplinas que o aluno pode cursar simultaneamente. 
49. Permitir cursar blocos distintos e a nota não interferir na aprovação de outra disciplina. 
50. Ter a opção de calcular as médias de forma individual e  pela seleção das disciplinas do 

bloco ou fase. 
51. Acompanhar na tela todas as disciplinas e médias em que o aluno foi matriculado no EJA. 
52. Emitir Diário de classe e relatórios de Notas Faltas, Resultados finais, Atestado de 

Conclusão de Disciplina, Ficha individual para o EJA. 
53. Possibilitar a importação/exportação dos dados necessários para a geração de arquivos para 

a integração com o sistema EDUCACENSO (Censo Escolar do Governo Federal), sem a re-
digitar essas informações. 

 
2.1.5 – SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. 

 
1 Todas as taxas, impostos e contribuições deverão ser tratados pelo sistema, 

parametrizados de acordo com a legislação local quanto a sua fórmula de cálculo, 
correção e índices, moedas, etc.  

2 Possuir cadastros de ruas, bairros, distritos, bancos, agências, moedas, atividades 
econômicas, planta de valores, de fiscais, documentos fiscais, cadastro único de 
contribuintes, de cartórios, de imobiliárias, 

3 Ter configuração para mensagens de carnê.  
4 Possuir cadastro de imóvel urbano e rural, configurável conforme boletim cadastral da 

Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), 
datas, horas e textos a qualquer momento. 

5 Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo 
variar de ano para ano e também de receita para receita. 

6 Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo 
resumos por tipo de isenção/imunidade  de cada receita. 

7 Permitir que a Planta de Valores seja  totalmente configurável baseada no BCI e na 



 

 
 

localização do imóvel. 
8 Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre os 

imóveis, econômicos e contribuintes. 
9 Permitir controlar as receitas de várias taxas, impostos e Contribuição de Melhorias. 
10 Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário 

(econômico), impedindo por exemplo que um imóvel construído fique sem área da  
construção. 

11 Permitir o controle de obras e construção civil, informando se for do tipo Ampliação/ 
Reforma, Construção ou Demolição,  e se for o caso gerar um novo imóvel ou alterar o 
já existente. 

12 Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão 
de carnês e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel 
englobado.  

13 Ter o controle de emissão de 2ª via com acréscimo de taxa por emissão. 
14 Possibilitar a emissão parcelas através das janelas de consultas. 
15 Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e 

devolvidas. 
16 Possibilitar a prorrogação de vencimento de alguns ou de todos os lançamentos. 
17 Possibilitar o cadastramento e movimentação das suspensões dos lançamentos. 
18 Cadastrar as Averbações/Observações para contribuinte, imóveis, dívidas e receitas 

diversas (solicitação de serviço). 
19 Controlar a emissão de documentos impressos (forma de entrega, data entrega e/ou  

cancelamento). 
20 Possibilitar o lançamento automático de valores pagos a menor. 
21 Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente. 
22 Controlar a execução fiscal da divida ativa. 
23 Cadastrar as vistorias de imóveis e econômicos. 
24 Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros 

técnicos de acordo com a necessidade da Prefeitura. 
25 Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando 

dados implantados na tabela de parâmetros, sem a dependência de alterações nos 
programas de cálculo e ainda permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um 
grupo  de contribuintes 

26 Emitir carnês dos tributos e divida ativa, bem como segunda via, imprimindo 
opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e notificação de lançamentos 
endereçadas aos contribuintes que tiverem lançamentos. 

27 Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do 
nome, CNPJ/CPF. 

28  Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa;  
29  Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em abertos 

ou cancelados);  
30 Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros 
31 Emitir Gráficos para análise de receitas lançadas, arrecadadas, em dívida ativa e 

isenções. 



 

 
 

32 Emitir Gráficos das Características do mobiliário e imobiliário. 
33 Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis 

quando este possui débitos ou está em dívida ativa. Permitir gerar o ITBI de mais de 
um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador. 

34  Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas. 
35 Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa. 
36 Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com 

indexadores para intervalos de datas. 
37 Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, 

cancelamentos, estornos, etc.). 
38 Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas 

vencidas e a vencer, situação do cadastro, resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo 
de dívida e por órgão arrecadador, de cancelamentos, de classificação da receita de 
acordo com plano de contas da Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento. 

39  Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal,  permitindo o 
lançamento automático dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis. 

40 Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com 
parametrização do conteúdo da notificação. 

41 Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa. 
42 O Sistema deverá controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre o ato da 

inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações, 
acréscimos legais e controle da execução fiscal. 

43  Emissão dos livros de dívida ativa, notificação e etiquetas para os contribuintes 
inscritos. 

44 Emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição, com textos parametrizados, 
através de única rotina para cobrança judicial. 

45 Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação 
fornecidos pelos Bancos.  

46 Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de 
todas as receitas) com valores atualizados e opção para  impressão de segundas vias, 
re-parcelamentos e pagamentos. 

47 Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do 
exercício e da dívida ativa. 

48 Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar várias 
receitas, outros parcelamentos e dívidas executadas, conceder descontos legais através 
de fórmulas, determinar valor mínimo da parcela e incluir taxa de expediente.  

49 Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dividas ativa e 
parcelas de dividas que o contribuinte estiver devendo. 

50 Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre 
documentos e atividades, infrações, notificações. Os quais poderão ser utilizados na 
programação de ações fiscais e apurações fiscais. 

51 Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto 
foi declarado e quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da 
diferença apurada, com o devido acréscimo e  notificação fiscal. 



 

 
 

52 Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes. 
53 Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da 

fazenda. 
54 Possibilitar o controle de denúncias fiscais. 
55 Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de 

atividades. 
56 Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, 

Termo de Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão 
de Documentos, Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega 
de Documentos, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração 
Fiscal 

57  Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal. 
58 Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário. 
59 Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa automática pelo 

pagamento de tributos e da divida ativa. 
60 Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, permitindo o lançamento 

automático dos pagamentos efetuados nas contas contábeis. 
61 Possuir integração com o sistema da JUCESC (REGIN) 
62 Poder integrar com o sistema do Tribunal de Justiça conforme manual de execução 

fiscal virtual, onde as certidões e petições são remetidas ao fórum por meio eletrônico 
e com assinatura digital. 

63 Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
64 Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas 

informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes. 
65 Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário. 
66 Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se. 
67 Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar,  

prescrever, suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros. 
68 Possibilitar que seja feito cálculo simulado, baseado no histórico de alterações, 

exercícios anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros 
de cálculo do exercício solicitado. 

69 Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.  
70 Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e 

geral. 
71 Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar 

suas movimentações durante o processo. 
72 Ter o controle para ME e EPP’s optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei 

Complementar 123/2006. 
73 Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 

123/06. 
74 Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de 

autenticar ou não os documentos de arrecadação. 
75 Emitir relatório para conferência após as baixas. 

 



 

 
 

2.2. Serviços Técnicos Especializados para a Conversão dos sistemas de Informática da Pre-
feitura Municipal de Bandeirante, com a previsão de 40 horas a serem trabalhadas. 
 
2.3. Serviços de Treinamento para os usuários, a serem realizados junto a Prefeitura Munici-
pal de Bandeirante, com carga horária mínima de 16 horas. 

 
2.4. Serviços de Implantação dos sistemas, com a previsão de 70 horas a serem trabalhadas.  
 
2.5. Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conve-
niência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante, po-
dendo estar inseridos em executável único ou em vários, a critério da licitante. 
 

2.6. Ser multiusuário permitindo o acesso às mesmas rotinas, ou rotinas diferentes por usuá-
rios diferentes, ao mesmo tempo. 

 
2.7. Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informa-
ções: 
- controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 
- não permitir o acesso ao banco de dados com ferramentas de terceiro utilizando o usuário e 
senha do sistema; 
- não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema ou suas ferramentas. 
 
2.8. Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema: 
- As autorizações ou desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito 
a partir do login do usuário; 
- O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício. 
 
2.9 As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, 
devendo ser automaticamente atualizado nos casos em que o aplicativo fique hospedado em 
datacenter sob responsabilidade da proponente. 
 
2.10 Os sistemas/módulos deverão permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mou-
se (habilitação das teclas “enter” e “tab”), dispensando-se a funcionalidade nos casos em que 
o sistema seja executado através de um browser não desenvolvido pela proponente. 
 
2.11 Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, si-
multaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter 
aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos, dispensando-se a funcionalidade nos 
casos em que o sistema seja executado através de um browser não desenvolvido pela propo-
nente. 
 
2.12 Os sistemas/módulos deverão possuir help ‘online’, sensitivo ao contexto, sobre o modo 
de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos 



 

 
 

para detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou 
por palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação. 
 
2.13 Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informa-
ções: 
- Usuário; 
- Data/hora de entrada e saída da operação; 
- Descrição da operação (cadastro, processo, relatório). 
 
2.14 Deverá operar por transações (ou formulários ‘online’) que especialmente executam ou 
registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deve-
rão ficar imediatamente disponíveis no banco de dados. As tarefas deverão ser compostas por 
telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente vali-
dados. 
 
2.15 O sistema operacional para o servidor de banco de dados deverá ser do tipo multiplata-
forma (windows/linux) e nas estações clientes devem se enquadrar: estação windows 95/98 ou 
superior, estação windows/linux ou thinclient acessando serviços de terminal remoto do servi-
dor WTS, ou, ainda rodarem a partir de um datacenter sob responsabilidade da proponente, 
acessível através da utilização de uma URL em um browser. 
 
2.16 Deverá permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um ou mais rela-
tórios que terão como saída a impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá ter a carac-
terística de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios de 
forma que fique contínua. 
 
2.17 Deverá permitir a personalização do menu do sistema pelo usuário, possibilitando (dis-
pensando-se a funcionalidade nos casos em que o sistema seja executado através de um brow-
ser não desenvolvido pela proponente):   
- Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+); 
- Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.); 
- Inserir ícones na barra de ferramentas do sistema; 
- Inserir menus de acesso rápido para relatórios do sistema ou específicos do usuário; 
- Copiar o menu de outros usuários. 
 
2.18 Possuir o acesso rápido aos cadastros do sistema, de acordo com o campo que está sele-
cionado, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema, dis-
pensando-se a funcionalidade nos casos em que o sistema seja executado através de um brow-
ser não desenvolvido pela proponente. 
 
2.19 Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está a-
berto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema, dispen-
sando-se a funcionalidade nos casos em que o sistema seja executado através de um browser 
não desenvolvido pela proponente. 



 

 
 

 
2.20 Permitir adicionar critérios personalizáveis para cadastros. As regras do cadastro poderão 
ser definidas pelo usuário e ser configuradas para as operações de: 
- Inserção; 
- Alteração; 
- Exclusão. 
 
2.21 Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas: 
- Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas; 
- Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 
- Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, 
antes da alteração efetuada; 
- Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de 
campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL; 
- Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL com 
o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 
 
2.22 Emitir relatório ou gráfico referente aos acessos ao sistema, demonstrando os usuários 
que efetuaram login, data e hora de entrada e saída; 
 
2.23 Emitir relatório ou gráfico comparativo entre a quantidade de entradas (login) e saídas 
(logoff) no sistema, demonstrando a estabilidade deste. 
 
2.24 Permitir gerenciar os usuários conectados ao banco de dados, possibilitando: 
- Identificar as máquinas conectadas;  
- Aplicativos;  
- Data/hora da última requisição; 
- Desconectar usuários; 
- Enviar mensagens para os usuários. 
 
2.25 Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 
de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço. 
 
2.26 Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades nas hipó-
teses em que o banco de dados fique armazenado em servidor sob responsabilidade do órgão 
licitante: 
- Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade 
de backup do banco de dados; 
- Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 
- Permitir agendamento do backup;  
- Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de armaze-
namento, inclusive quando disparado pelo agendamento; 
- Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos sis-
temas; 



 

 
 

- Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 
- Possuir relatório de backups efetuados; 
 
2.27 Realizar o backup automaticamente, nos casos em que o banco de dados permaneça hos-
pedado em Datacenter sob responsabilidade da proponente. 
 
2.28 Permitir realizar validação do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: 
- Verificação de índices e tabelas corrompidas; 
- Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade 
de validação do banco de dados; 
- Permitir configurar usuários que poderão executar validação do banco de dados; 
- Possuir relatórios de validações efetuadas; 
 
2.29. Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada atra-
vés de setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando: 
- configurar a atualização automatizada dos sistemas (auto-atualização), através da rede local, 
possibilitando definir vários repositórios de acesso; 
- configurar os usuários que poderão executar a atualização do banco de dados; 
- garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado ao siste-
ma e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema; 
- garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa mais ser aces-
sado até que seja solucionado; 
- possuir relatórios de atualizações efetuadas. 
 
2.30 Permitir consolidar em uma consulta informações de diversas bases de dados dos siste-
mas. 
 
2.31 Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 
formato TXT ou HTML. 
 
2.32 Permitir criar consultas com a finalidade de “Alerta”, consultas que só irão disparar um 
determinado e-mail se tal situação ocorrer. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da 
contabilidade onde será enviado um e-mail caso o limite de gastos com o pessoal seja ultra-
passado. 
 
2.33 Permitir realizar consultas dos sistemas contábeis a fim de verificar a situação da entida-
de, podendo englobar controle dos gastos com Educação e gastos com FUNDEF, controle dos 
gastos com Saúde, controle dos gastos com Pessoal Executivo, Legislativo e Consolidado, 
demonstrativo da Receita Líquida do mês e dos últimos 12 meses, balanço Orçamentário da 
prefeitura, demonstrativo dos restos à pagar, movimento do bloqueio e desbloqueio das dota-
ções orçamentárias, movimento Geral da Tesouraria no dia. 
 



 

 
 

2.34 Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de exe-
cução, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada através do agendador 
de tarefas do Windows. 
 
2.35 Possibilitar a conexão do Auditor a um servidor de WebServices. 
 
2.36 Permitir executar um webservice disponibilizado no servidor cuja conexão foi estabele-
cida através da função "conectaServico". 
 
2.37 Os sistemas deverão possibilitar a assinatura de textos utilizando um certificado digital. 
 
2.38 Os sistemas deverão permitir o envio de tweet e mensagem diretamente ao serviço Twit-
ter, bastando, para o isso desta funcionalidade, a existência de um ou mais usuários cadastra-
dos no Twitter (http://www.twitter.com). 
 
2.39 Os sistemas deverão permitir gerar os arquivos em formato PDF. 
 
2.40 Os sistemas deverão permitir o envio de informações por SMS. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 
Pela prestação dos serviços constantes do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a 
CONTRATADA o valor mensal de R$ xxxxx, totalizando R$  xxxxxxx anuais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO  
O pagamento à empresa contratada será efetuado em moeda corrente nacional até o décimo dia útil do 
mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante relatório da Contadoria Geral do Município. 
O pagamento dos serviços de conversão, implantação e treinamento serão realizados em até trinta dias 
após a apresentação da nota fiscal, devidamente liquidada pelo setor competente, realizando-se a li-
quidação isoladamente para cada módulo ou sistema convertido, implantado ou treinado. 
 
 
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
Os preços da locação dos sistemas, assistência técnica e alterações específicas da contratante somente 
serão reajustados, após o primeiro ano contratual, com base no índice IGP-M apurado no período de  
referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época. 
 
CLÁUSULA SEXTA  -  DA ATUALIZAÇÃO 
A  mora  ocorrida entre a data fixada para o pagamento (vencimento da obrigação) até o efetivo pa-
gamento, será calculada tomando-se por base a variação do IGP-M ou outro índice que venha a substi-
tuí-lo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA-  DOS PRAZOS 
Os serviços serão prestados no período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de acor-
do com o interesse público, nos termos da Lei 8.666/93. 



 

 
 

 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA -  DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA 
a) O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o direito de  
uso de uma licença do(s) Sistema(s), objeto deste  contrato, instalada em um único computador ou em 
computadores conectados em rede consoante limites de acessos simultâneos editaliciamente previsto.  
b) A possui o gerenciador de banco de dados Sybase SQL Anywhere, para uso dos softwares da con-
tratada. Outro gerenciador deve ser fornecido pela CONTRATADA sem custos adicionais.  
c) É vedada a cópia dos sistemas e do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer backup. Os 
sistemas estão protegidos pela legislação de direitos autorais. A lei nº. 9.609/98, prevê a pena de 06 
(seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, e indenização que pode chegar ao valor de 2.000 (duas mil) 
cópias, para cada cópia instalada ilegalmente. 
d) É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) software(s) contratado a 
um outro usuário, assim como também  é a engenharia reversa, a decompilação ou a  decomposição  
do(s)  referido(s) sistema(s). 
e) Responsabilidade  por   danos   indiretos:  Em  nenhuma  hipótese  a CONTRATADA será respon-
sável por qualquer  dano decorrente do uso indevido ou da impossibilidade de usar (o)s referido(s)  
Sistema(s), ainda que  a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos. 
 
 
CLÁUSULA NONA -  DO TREINAMENTO 
           O treinamento de utilização do software  ao usuário deverá obedecer aos seguintes critérios: 
a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados, con-
forme limites editaliciamente previstos, reconhecendo-se a sua concessão com o termo de aceite e 
conclusão de implantação. 
b) A CONTRATANTE indicará dois usuários aos quais o treinamento será realizado com caracterís-
ticas de possibilidade de suporte ao usuário posteriormente. 
c) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma única etapa, 
sem obrigação de repetir. 
d) O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda a documenta-
ção em  nível de usuário. 
e) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e con-
sulta, referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva análise. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA -  DA MANUTENÇÃO 
        Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o sistema de acordo com 
as  características do Anexo I: 
 
a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento 
dos mesmos. 
b) Alterações de sistemas em função de mudanças legais nos casos da moeda, alteração de legislação 
federal, desde que tais mudanças não influam na estrutura básica dos sistemas. 
 



 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA - DOS ENCARGOS, RESPONSABILIDADES E OBRI-
GAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada responsabilizar-se-á administrativa, civil e criminalmente por: 
a) Iniciar os serviços na data da emissão da Ordem de Serviço. 
b) Permitir que os prepostos do MUNICÍPIO inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos 
serviços; 
c) Formar o quadro de pessoal necessário a execução do objeto contratado, bem como assumir as res-
ponsabilidades por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários e pagamento salarial ; 
d) O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo traba-
lhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a CONTRATADA colocar a servi-
ço; 
e) É da CONTRATADA a responsabilidade pelos danos que possam afetar o MUNICÍPIO ou ter-
ceiros em qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem como realizar às suas expen-
sas a reparação dos mesmos; 
f) Instalar  os sistemas, objeto deste contrato, e treinar a  CONTRATANTE na utilização dos mes-
mos. 
g) Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao usuário que 
tenha recebido o devido treinamento.  
h) Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe 
as informações necessárias. 
i) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos Sistemas, causadas por 
problemas originados  dos fontes  dos  seus programas. 
j) Tratar  como  confidenciais, informações  e  dados contidos nos  Sistemas da CONTRATANTE, 
guardando total sigilo perante à terceiros. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES  DO MUNICÍPIO 
a) Efetuar o pagamento pela locação dos Sistemas objeto do presente Contrato, na forma e no prazo 
convencionados, assim como, todas as despesas de correio e/ou transportadora referente ao envio de 
mercadorias como, software, manuais e afins, bem como o custo de disquetes ou  CD (Compact Disc). 
b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e 
demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 
c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar 
as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes. 
d) Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e eventuais alte-
rações dos sistemas. 
e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas licenciados, in-
cluindo: 
 - assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas; 
 - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de 
falha da máquina, 
 - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRA-
TANTE quando da visita técnica dos mesmos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL E 

CASOS OMISSOS 
Os casos de alteração ou rescisão contratual e os casos omissos, serão regidos pela Lei  8.666/93, 
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores. 
 



 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
A CONTRATADA não cumprindo as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita as 
seguintes penalidades: 
  -  Advertência: 
  -  Suspensão do direito de licitar junto as Prefeituras Municipais; 
  -  Declaração de Inidoneidade. 
  -  Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplên-
cia, após  a expedição da respectiva Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este, serão formalizados 
por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua 
efetiva entrega. 
A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer responsabilidade 
por parte deste, nem exoneração à CONTRATADA do fiel e real cumprimento de quaisquer respon-
sabilidades aqui assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  SEXTA – DOS RECUROSOS FINANCEIROS  
15.1. Os recursos para aquisição e os serviços do objeto do presente Edital de TOMADA DE 
PREÇOS são recursos próprios do orçamento vigente nas seguintes dotações orçamentárias:  

(54) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 3.768,00 
(44) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 7.560,00 
(22) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 5.640,00 
(88) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 7.020,00 
(86) 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 = R$ 5.938,80 
(86) 3.3.90.39.99.00.00.00.0102 = R$ 10.340,00 
(1) 3.3.90.39.48.00.00.00.0102 = R$ 4.100,00 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Mi-
guel do Oeste/SC, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado ou especial que 
possa ser, exceto o que dispõe o inciso X do artigo 29 da Constituição Federal. 
 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, em quatro 
vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Bandeirante – SC, em ................ de .................... de 2011. 
 
________________________________              _________________________________ 
 Municipio de Bandeirante                     Empresa: 
 Celso Bielgelmeier- Prefeito Municipal                Responsável:                                                           
   CONTRATANTE                                             CONTRATADA  
 
Testemunhas:  
______________________________    _____________________________ 
Nome:                                                                  Nome: CPF:                                                                     
CPF:  


