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EDITAL TOMADA DE PREÇOS 002/2016 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2016 

PROCESSO n° 114/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/11/2016 

HORÁRIO: 11:00 horas Hora Oficial em Brasília 

LOCAL: Sala de Comissões, Sede da Câmara Municipal de Itapeva, Palácio Vereador 

Euclides Modenezi, Av. Vaticano, 1135, Jardim Pilar, Itapeva, SP. 

 

 A Câmara Municipal de Itapeva, sediada na Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar - CEP 

18.406-380, Itapeva/SP, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações – 

doravante simplesmente CPL, torna público a quem possa interessar que, por requisição da 

Presidência desta Casa Legislativa, encontra-se aberta a licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS sob o nº. 002/2016, originada do Processo Administrativo nº 114/2016, pelo 

regime de “empreitada por preço global” do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, que tem por 

objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de sistemas 

informatizados para microcomputadores no prédio onde está sediada a Câmara Municipal 

de Itapeva, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 

8.666/93  e  suas alterações posteriores vigentes, e disposições deste Edital, e 

subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147 de 04/08/2014 

e, no que couber, pelas demais normas aplicáveis à matéria objeto de sua realização. 

 

Os envelopes 01 – HABILITAÇÃO e 02 – PROPOSTA COMERCIAL serão recebidos até o 

dia 24/11/2016 às 11:00hs, no Setor de Compras, situado à Avenida Vaticano, 1135 – 

Jardim Pilar - CEP 18.406-380, Itapeva/SP, Telefone: 15 3524.9200, nesta cidade sendo 

que, após esse horário considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, 

não sendo tolerados atrasos, ou permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações 

á documentação de Habilitação, ou Proposta Comercial apresentada.  

 

A Sessão Pública será aberta ao público em geral e ocorrerá às 11h00min do dia 24/11/2016, 

no seguinte endereço: Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – CEP: 18.406-380, Itapeva, 

Estado de São Paulo, Sala de Comissões. 

 

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido através do site oficial da 

Câmara: http://camaraitapeva.sp.gov.br/, ou pelo e-mail:  

http://camarapiraporadobomjesus.sp.gov.br/
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licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br, ou ainda pessoalmente no endereço constante no 

preâmbulo. 

 

O Cadastramento (CRC) dar-se-á até o horário de expediente do dia 21 de novembro de 

2016, conforme especificações dos itens 10.1.1 e 10.1.2 deste Edital. 

 

 

1. – DO OBJETO; 

 

1.1. A presente licitação destina-se à Contratação de empresa para prestação de 

serviços com fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores, 

abrangendo migração, conversão de dados, implantação e capacitação do quadro de 

pessoal, e assistência técnica mensal, visando atender aos setores desta Administração, 

conforme o caso, sendo: Orçamento Programa, Execução Orçamentária, 

Contabilidade Pública e Tesouraria; Compras, Licitações e Gerenciamento de 

Contratos; Sistema de Patrimônio conforme especificações descritas no Anexo I, que 

faz parte integrante deste edital. 

 

1.2. OS SISTEMAS ATENDERÃO ÀS SEGUINTES ÁREAS: 

1.2.1. Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria 

1.2.2. Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos 

1.2.3. Sistema de Patrimônio 

Conforme características técnicas constantes do Anexo I que integra este Edital. 

 

1.3. O objeto contratado poderá sofrer em decorrência da presente licitação, nas mesmas 

condições, acréscimos ou supressões do valor inicial nos termos do artigo 65, §1º, da Lei 

8666/93; 

 

1.4. O presente edital é composto pelos seguintes anexos: 

 

a) Anexo I    - Memorial Descritivo; 

b) Anexo II  - Modelo de Contrato; 

mailto:licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br
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c) Anexo III - Modelo de Proposta; 

d) Anexo IV   - Modelo de Declaração de E.P.P. ou M.E; 

e) Anexo V - Modelo de Termo de Ciência e Notificação. 

f) Anexo VI - Modelo de Termo de Credenciamento. 

g) Anexo VII – Modelo Arquivo de Declarações (Fase Habilitação) 

 

2. - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime de execução será o de empreitada por PREÇO GLOBAL. 

  

03 - DOS RECURSOS FINANCEIROS-ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 - Os recursos necessários à cobertura das despesas totais decorrentes desta 

licitação, estimada em R$ 110.985,00 (cento e dez mil, novecentos e oitenta e cinco 

reais), serão provenientes da dotação orçamentária: 9/3.3.9.0.39.11 – Locação de 

Software 

 

04 - LOCAL DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

 

04.1- Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

fornecidos aos interessados através de solicitações por email ou carta protocolada no 

Setor de Compras da CÂMARA até o segundo dia útil anterior à data marcada para a 

Sessão Pública endereçadas para a CPL através do endereço eletrônico: 

licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br, no horário comercial e somente em dias úteis. 

 

04.2. Os proponentes poderão solicitar da CPL esclarecimentos complementares, até o 

segundo dia útil que anteceder a Sessão Pública marcada para a abertura dos 

envelopes apresentados para participação nesta licitação, pedido este que deverá ser 

formalizado e encaminhado a Comissão Permanente de Licitações (CPL). 

 

04.3. Terão valor somente as informações, correções e alterações que forem fornecidas 

oficialmente pela CPL. 

 

mailto:licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br
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04.4. No caso de não solicitação de esclarecimentos pelos proponentes dentro do prazo 

estipulado, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos, não cabendo, portanto, direito a reclamações posteriores. 

 

5. - DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, os participantes presentes deverão 

estar representados por agentes credenciados, com poderes para todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do 

processo licitatório.   

 

5.2. O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou 

particular, em original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os 

dados constantes do Anexo VI. 

 

5.3. Sendo o(a) representante sócio(a) ou dirigente da licitante, deverá apresentar 

cópia autenticada  do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam 

expressos os seus poderes.  

 

5.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue separado dos envelopes 

nº 1 – Habilitação e nº 2 – Proposta Comercial, juntamente com a respectiva cédula 

de identidade ou documento equivalente no ato da sessão de abertura e deverão 

estar disponíveis quando da solicitação a ser realizada pelo presidente da CPL. 

 

5.5. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo 

para a desclassificação ou inabilitação da licitante. Neste caso, o(a) representante  

ficará  apenas impedido(a) de se manifestar e responder pela licitante durante 

os trabalhos. 

 

5.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 

5.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela CPL e juntados ao 

Processo Licitatório.   
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5.8. A microempresa e/ou empresa de pequeno porte, para fruição dos benefícios da 

lei complementar federal Nº. 123/06, deverão apresentar no ato do credenciamento o 

Modelo de Declaração – Anexo IV. 

 

06 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

06.1. - Poderão participar da licitação as empresas devidamente cadastradas no 

ramo pertinente e compatível com o objeto desta licitação, na Câmara Municipal de 

Itapeva, com apresentação do Certificado de Registro Cadastral, que deverá estar 

contido no envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em plena validade, e 

que atenderem às exigências deste Edital; 

 

06.2. - Empresas não cadastradas que atenderem todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta, também 

poderão participar da presente licitação, nos termos do § 2º do Art. 22 da Lei 

8.666/93; 

 

 06.3. - Não será admitida a participação de empresas em consórcio; 

 

06.4. Não será permitida a participação de pessoa física, de empresas em regime de 

falências ou recuperação judicial, estando também abrangida pela proibição aquela 

que esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar 

com a Administração e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar 

com a Administração Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais 

proibições elencadas no art. 9º da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

06.5. No caso de empresa que venha ser declarada inidônea para licitar, sendo este 

fato superveniente à homologação da presente licitação e anterior à assinatura do 

contrato, a Administração poderá a seu exclusivo critério adjudicar o contrato à 

empresa proponente habilitada que estiver classificada em segundo lugar na 

proposta de preços, nas mesmas condições oferecidas pela proponente classificada 

em primeiro lugar. 

 

06.6. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 

condições gerais e particularidades de fornecimento do objeto da presente Licitação, 
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não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da 

correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo 

aceitas reivindicações posteriores, sob qualquer alegação. 

 

07 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

07.1. A Contratada se obriga a dar início aos serviços objeto desta Licitação, em até 

05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de serviços, que poderá ser por módulo 

à critério da CÂMARA. 

 

07.2. O prazo de execução do objeto desta licitação é de até 12 (doze) meses, 

iniciando-se a partir da ordem de serviços, podendo ter sua duração prorrogada nos 

termos da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

07.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, até 

25% (vinte e cinco por cento) de acréscimos que porventura a Administração julgar 

necessários no objeto contratado, quando a Administração deverá restabelecer, por 

aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

07.4. A Contratante se reserva o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, através dos Setores beneficiários dos serviços, fiscalização 

esta que, em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades 

contratuais e legais, como por danos causados por seus funcionários, seja por ato da 

própria firma ou omissões de seus funcionários e preposto. 

 

07.5. Qualquer modificação de valor inicial ou prazos, só será admissível por 

imposição constante da Lei 8.666/93. 

 

08 - FORMA DE PAGAMENTO 

 

8.1. Os pagamentos dos sistemas efetivamente instalados serão efetuados por meio 

de depósito dos valores, pela Contratante, na conta corrente da Contratada, em até 05 

(cinco) dias úteis depois de apresentada a nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do 

contrato. 
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 8.2. Os pagamentos do fornecimento dos sistemas serão mensais, conforme 

cumprimento das condições do item 8.1. 

 

09 – ENCERRAMENTO 

 

09.1. Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar 02 (dois) 

envelopes: um deles com a designação “01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 

outro com a designação “02 – PROPOSTA DE PREÇOS”, fechados e indevassáveis 

e entregá-los no Setor de Compras da Câmara sito à Avenida Vaticano, 1135 – 

Jardim Pilar - CEP 18.406-380, Itapeva/SP, onde os mesmos serão protocolizados, 

até às 11h00min do dia 24/11/2016, quando se dará o encerramento do 

recebimento dos envelopes para participação desta licitação. 

 

 09.2. Os envelopes deverão trazer na parte externa os seguintes dados: 

 

a) No envelope que contiver Documentos de Habilitação escrever: 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016 

 PROPONENTE:   

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

     ENCERRAMENTO EM: 24/11/2016 às 11h00min  

 

b) No envelope que contiver Documentos de Proposta escrever: 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016 

PROPONENTE: 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

ENCERRAMENTO EM: 24/11/2016 às 11h00min 

 

09.3. Encerrado prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro, em qualquer 

hipótese, será aceito, vedada também a inclusão ou substituição de qualquer 

documento. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 

Estado de São Paulo 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Palácio Vereador Euclides Modenezi, Av. Vaticano, 1135, Jardim Pilar, Itapeva, SP, 18406-380 

(15) 3524-9200 – licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br – www.camaraitapeva.sp.gov.br 

 
8/61 

09 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

09.1. Os procedimentos para credenciamento das empresas participantes e a 

abertura dos envelopes contendo documentação de habilitação e proposta de 

preços, terão início em Sessão Pública pela Comissão Permanente de Licitações, na 

data de 24/11/2016 às 11h00min na sala de Comissões da Câmara Municipal de 

Itapeva. 

 

10 - DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE N. º 01) 

 

10.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena 

de inabilitação automática da proponente, 01 (uma) via original ou fotocópia 

autenticada do Certificado de Registro Cadastral, formalizado junto a esta 

Administração. 

 

10.1.1. Os interessados em obter o Certificado de Registro Cadastral deverão 

comparecer na Câmara Municipal de Itapeva, no setor de Compras e Licitações, 

munidos dos documentos necessários até o 3º (terceiro) dia anterior à data de 

abertura dos envelopes. A relação da documentação a ser apresentada poderá ser 

obtida junto ao Encarregado de Cadastros, no endereço supracitado.  

10.1.2.  A relação dos Documentos para efeito de Cadastramento encontra-se 

disponibilizada no portal http://www.camaraitapeva.sp.gov.br/. 

10.1.3 Não serão aceitos os Certificados de Registros Cadastrais vencidos, ou ainda 

os expedidos por outros órgãos públicos. 

 

10.2 Além do CRC, o envelope de “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter 

obrigatoriamente: 

 

I - Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de 

Negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União. 

b) Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado, ou Declaração de isenção ou de não incidência, 

assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; ou 

Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa. 

http://www.camaraitapeva.sp.gov.br/
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c) Prova de Regularidade de Tributos Municipais (Mobiliários), do domicílio 

ou sede da licitante, na forma da lei, com prazo de validade em vigor 

(artigo 29, inciso III, Lei Federal nº 8.666/93). 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade 

do FGTS. 

e) Prova de Regularidade para com a Seguridade Social - INSS, através de 

Certidão Negativa de Débitos (CND) expedida pela Previdência Social, do 

Governo Federal (documento dispensável caso a regularidade esteja 

englobada na Certidão da Fazenda Federal, conforme portaria RFB/PGFN 

nº 1.751, de 02/10/2014; 

 

           II - Documentação Relativa à Habilitação Técnica: 

a) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou 

outro(s) devidamente reconhecido(s) pelo Conselho Regional de 

Contabilidade, entidade profissional competente relacionada ao objeto 

deste edital, conforme jurisprudência do TCE – SP, Processo TC-

040775/026/11; a comprovação de vínculo profissional poderá se dar 

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 

empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços, conforme Súmula nº 25 do 

mesmo Órgão; 

b) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por 

meio da apresentação de atestado (s) expedido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já prestou os 

serviços; 

c) Declaração de que, caso seja vencedora, apresentará para assinatura do 

futuro contrato o registro dos sistemas propostos no INPI, ou equivalente, 

ou ainda o comprovante do direito de comercialização através de qualquer 

instrumento jurídico válido, do Sistema ofertado, com o propósito de se 

afastar o risco da violação a direitos autorais, conforme Súmula nº 14 do 
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e sua jurisprudência, o 

mesmo Processo TC-040775/026/11 e outros; 

 

 III - Documentação relativa à Qualificação Econômica:  

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior 

a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data designada para a 

abertura dos envelopes “PROPOSTA”. Em qualquer hipótese, mesmo 

que o licitante seja a filial, este documento deverá estar em nome da 

matriz. 

 

 IV - Regularidade Trabalhista: 

 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho 

de 2011. 

 

b) Declaração de que não possui em seu quadro de empregados menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) anos, em 

conformidade com o que dispõe o Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal e 

Art. 27, V, da Lei 8.666/93. (Modelo Anexo VII) 

 

             V - Declaração ou declarações da licitante de que: 

 

a)  Aceita todas as condições desta Tomada de Preços e das especificações 

constantes do Contrato, que integram este edital independente de sua 

transcrição. (Modelo Anexo VII) 

b)  Fornecerá a documentação complementar que for julgada necessária 

para esclarecer dúvidas de documentação ou sobre a proposta 

apresentada. (Modelo Anexo VII) 
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c)  Não está declarada inidônea perante o Poder Público Federal, Estadual e 

Municipal. (Modelo Anexo VII) 

d)  Responde pela veracidade das informações constantes da documentação 

e proposta que apresenta. (Modelo Anexo VII) 

e)  Fornecerá, no local de sua aplicação ou utilização, toda a mão-de-obra, 

materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, 

requisitados pela contratante. (Modelo Anexo VII) 

f) Executará os serviços objeto da licitação de acordo com as melhores 

técnicas disponíveis, assumindo inteira responsabilidade pela sua 

execução. (Modelo Anexo VII) 

 

 

11 – VALIDADE DOS DOCUMENTOS 

 

11.1. Os documentos exigidos, somente serão aceitos dentro da data de validade 

neles assinalados, e, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo 

de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 

(noventa) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes. 

 

11.2. Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer 

processo de cópia devidamente autenticada. 

 

11.3. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que 

apresentados em seu original, ficando a critério da Administração a comprovação da 

veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade. 

 

11.4. Para representante nas sessões públicas, deve ser apresentada procuração do 

mesmo para acompanhar os trabalhos de abertura dos envelopes 

DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, concedendo todos os poderes para representar o 

licitante, acompanhada de apresentação de Cédula de Identidade do mesmo. 

 

12 – PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N. º 02) 

 

12.1. A proposta deverá ser formulada em papel timbrado da empresa ou identificado 

sob qualquer forma de impressão, em moeda corrente nacional, com até duas casas 
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decimais depois da vírgula, constando o número e objeto desta licitação, nome da 

empresa e seu endereço completo, datilografada ou impressa em apenas uma via, 

em um só lado do papel, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada e 

assinada por seu representante legal na última folha e as demais devem ser 

rubricadas, sob pena de ser liminarmente rejeitada. 

 

12.2. Este documento somente será aberto se o proponente for julgado habilitado 

quanto à documentação exigida no Envelope 01.  

 

12.3. Da Documentação Relativa à Proposta:  

a) Proposta de acordo com esta Tomada de Preços e seus anexos, no 

Modelo do Anexo III; 

 

12.4. Exigências na proposta:  

a) Prazo de Validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da entrega dos envelopes; 

b) Preços mensais unitários por módulo, preços totais, correspondentes aos 

valores dos preços unitários multiplicados pelo prazo inicial de 12 meses, e 

o preço global da proposta, esse último em algarismo e por extenso, em 

moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

c) Nos preços ofertados deverão incluir os custos de migração, conversão 

de dados, implantação e capacitação do quadro de pessoal, além do lucro, 

todas as despesas e custos, viagens, hospedagens, diárias, transportes, 

tributos de qualquer natureza, seguros e todas as despesas diretas ou 

indiretas, relacionadas com a execução dos serviços objeto desta licitação; 

d) Início dos serviços em até 05 (cinco) dias do recebimento da ordem de 

serviços; 

e) Prazo de execução de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos da lei.  

 

12.5 Os proponentes não poderão, em hipótese alguma, sugerir posteriormente 

modificações nas condições de sua proposta, sob alegação de insuficiência de dados 

e ou informações sobre o objeto licitado. 

12.6. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e após 

obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, alterações e Lei 
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Complementar 123 de 14/12/2006, a classificação se fará obrigatoriamente por 

sorteio em ato publico. 

12.7. A apresentação da proposta pelo proponente implica, ainda, no pleno 

conhecimento das condições estabelecidas no presente edital e das normas 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

prevalecendo, em caso de divergência, o que neles estiver disposto. 

 

13 - DO PROCEDIMENTO  

 

13.1. No dia e hora estabelecidos, na presença dos membros da Comissão 

Permanente de Licitações e licitantes presentes, serão abertos os envelopes 

“Documentação” e examinados os seus conteúdos, a fim de serem os participantes 

considerados habilitados ou não. Aos participantes considerados inabilitados quanto 

aos Documentos apresentados, os envelopes “Proposta” serão devolvidos intactos, 

desde que tenham desistido da interposição de recursos após comunicação a todos 

os prepostos dos licitantes e lavrada em ata ou após a sua denegação, se for o caso. 

 

13.2. Havendo recursos, os trabalhos serão suspensos, aguardando os 

procedimentos, publicações e prazos legais, designando-se nova data para o 

prosseguimento da licitação, através de publicação na imprensa oficial, e os 

envelopes serão rubricados pelos presentes e mantidos sob responsabilidade da 

CPL. 

 

13.3. No dia e horário agendados para o início da fase de análise das propostas, a 

CPL procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. 

 

13.4. Abertos os Envelopes “Proposta Comercial”, far-se-á verificação da 

conformidade de cada proposta com os requisitos desta Tomada de Preços, os 

preços globais serão registrados, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes, incompatíveis ou inexequíveis. 

 

13.5. Os membros da Comissão poderão suspender os trabalhos a fim de realizar 

diligências destinadas a melhor instruir o processo licitatório e/ou solicitar parecer 

técnico.  
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13.6. O não comparecimento dos licitantes ou seus representantes aos atos públicos 

relativos à licitação, não inibirá o curso normal do seu procedimento, nem poderá 

haver alegações posteriores, exceto ao direito de interposição de recursos de que 

trata o Artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

13.7. As questões porventura suscitadas durante os atos públicos desta licitação 

serão resolvidas na presença dos licitantes ou seus representantes, ou deixadas 

para posterior deliberação, a juízo da Comissão. 

 

13.8. Das decisões da habilitação, bem como da classificação e desclassificação da 

proposta, cabe recurso, com efeito suspensivo, dirigido à Comissão Permanente de 

Licitações, a ser interposto no prazo, conforme dispõe o artigo 109 da Lei Federal n. º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, protocolizados junto ao Setor de Compras da 

Câmara sito á Avenida Vaticano, 1135, CEP 18.406-380, Jd. Pilar, Telefone: 15 

3524.9200 – nesta Cidade de Itapeva/SP. 

 

14 – DO CONTRATO  

 

14.1. A contratante convocará a adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias consecutivos, proceder à assinatura do contrato, que independente de 

transcrição é parte integrante desta Tomada de Preços. 

 

14.2. Se a adjudicatária recusar ou não comparecer para assinatura dos contratos ou 

documento que a substitua, após notificação por escrito para fazê-lo e dentro do 

prazo que lhe for concedido, sofrerá sanções previstas na Lei Federal n. º 8.666/93 e 

alterações posteriores e neste Edital, podendo a Administração adjudicar o objeto 

desta licitação a outra proponente situada na ordem imediata de classificação, nas 

mesmas condições e preços apresentados pela primeira colocada. 

 

14.3. Do contrato regulado por esta Tomada de Preços, decorrem as obrigações, 

direitos e responsabilidades das partes, relativos ao objeto da licitação. 

 

14.4. A contratada deverá comunicar, em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato 

o nome do preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do 

contrato. 
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14.5. O acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo dos Setores 

beneficiários, que poderão designar servidor devidamente habilitado para este 

acompanhamento e providências legais. 

 

14.6. O objeto, executado o contrato, será recebido definitivamente, pelos Setores 

beneficiários e servidores devidamente habilitados, através de termo circunstanciado 

comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais, de acordo com art. 69, 

73 e 74, da Lei 8.666/93. 

 

14.7. Até a dada da celebração do ajuste, o convocado deverá providenciar carta de 

apresentação do(s) responsável(eis) pela execução do contrato, que responderá(ão) 

também perante a Administração, por todos os atos e comunicações formais. 

 

15 - DAS SANÇÕES 

 

15.1. A participação sem atender ao objeto, o não cumprimento de quaisquer das 

exigências contidas na legislação em vigor ou nas condições contratuais pactuadas 

sujeitará o Contratado às penalidades e sanções previstas na Lei Federal n. º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme o caso, e, em especial: 

 

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades.  

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado da contratação, em 

caso de não atendimento ao objeto. 

c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal do Contrato, em caso de 

falha ou reincidência de irregularidade nos serviços prestados. 

d) Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que 

implicou a penalidade. 

g) As subcontratações do inciso VI, do art. 78, deverão contar com a anuência do 

contratante. 
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 15.2. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado à Administração o 

direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser 

efetuado á empresa contratada. 

 

16 - CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

16.1. As propostas serão classificadas e julgadas em ordem crescente, considerando-se em 

primeiro lugar a que apresentar o menor preço global, proposto para a execução total do 

objeto desta Licitação, obedecidas todas as especificações contidas na Tomada de Preços.  

 

16.2 - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 

disposto no § 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, alterações e Lei Complementar 123 

de 14/12/2006, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato publico.  

 

16.3 - QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS M.E. e E.P.P.: 

 

a) Conforme a Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 as M.E. e 

E.P.P. em caso de restrição na Comprovação da Regularidade Fiscal será 

assegurado as mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar 

novamente os documentos. 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto desclassificará a 

empresa licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para aceitar ou revogar a 

licitação.  

c) Conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, o critério de desempate 

será de preferência às M.E. e E.P.P., onde entende-se por empate as 

situações em que as propostas apresentadas pelas empresas M.E. e E.P.P. 

sejam iguais a 10% superior à proposta mais bem classificada, podendo a 

M.E. ou E.P.P. melhor classificada apresentar proposta de preços inferior 

aquela considerada vencedora do certame. Não ocorrendo interesse desta 

serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem neste 

requisito, na ordem classificatória. Em caso de empate entre as empresas 

M.E. e E.P.P. será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta, na hipótese de não interesse 
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pelas M.E. e E.P.P., objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

 

16.4 - CRITERIO DE DESEMPATE: 

a) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 

para M.E. e E.P.P. que atendam ao item de habilitação. 

b) Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa, e empresa de pequeno porte, sejam iguais 

ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

c) A situação de empate somente será verificada após a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 

julgamento definitivo do recurso interposto. 

d) Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

I. A microempresa e a empresa de pequeno porte, detentora da 

proposta de menor valor, poderão apresentar no prazo de 01 

(um) dia, nova proposta, por escrito, inferior aquela considerada 

até então de menor preço, situação em que será considerada 

vencedora do certame. 

II. Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, ás 

demais microempresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes, que se enquadram na hipótese do item “b” da 

clausula 16.4 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no 

prazo e na forma prevista na alínea “i” deste item. 

III. Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de 

pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para 

estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.  

e) Se nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte, satisfizer as 

exigências do item “d” da clausula 16.4 deste edital, será declarado vencedor 

do certame o licitante detentor da Proposta originalmente de menor valor. 
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f) O disposto nas alíneas “a” e “e” deste item 16.4, não se aplica às hipóteses 

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

g) As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, 

em ato publico, com a convocação dos licitantes.  

 

 16.5 - Serão desclassificadas as propostas: 

 a) cujos preços não forem apresentados em moeda corrente do país; 

 b) que se mostrarem manifestamente inexequíveis; 

 c) que não atenderem as exigências contidas neste Edital; 

 d) que contenham rasuras ou ressalvas que as invalidem; 

e) que ofertem qualquer vantagem não prevista neste Edital. 

f) que sejam superiores ao estimado pela administração 

 

16.5.1. Caso sejam considerados inabilitados ou desclassificados todos os licitantes 

se aplicará, se julgado conveniente pela Administração, o § 3º do art. 48, da Lei 

8.666/93. 

 

16.6. Se a Comissão Permanente de Licitações se considerar em condições de 

analisar e classificar as propostas no próprio ato de abertura dos envelopes poderá 

fazê-lo, caso contrário suspenderá os trabalhos pelo prazo necessário, e comunicará 

às empresas a desclassificação, de acordo com art. 48 da Lei 8.666/93, se houver, e 

ordem de classificação, através da Imprensa Oficial do Estado, sempre obedecidos 

os prazos legais. 

 

16.7. Encerrada a fase de julgamento e classificação do processo, será encaminhado 

à Autoridade Superior para deliberação quanto à homologação e adjudicação do 

objeto da licitação. 

 

16.8. Assegura-se à Administração o direito de, a qualquer tempo antes da 

contratação, revogar ou anular no todo ou em parte o presente procedimento 

licitatório, sem que caiba a qualquer dos licitantes direito à indenização. 

 

17 – RECURSOS 
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17.1. Fica assegurado aos licitantes o direito aos recursos admitidos pela Lei Federal 

8.666/93, e suas alterações. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser 

encaminhados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e protocolizados no 

horário das 08:00 (oito) horas às 18:00 (dezessete) horas, junto ao Setor de 

Compras da Câmara sito á Avenida Vaticano, 1135, CEP 18.406-380, Jd. Pilar, 

Telefone: 15 3524.9200 – nesta Cidade de Itapeva/SP. 

 

  

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. A Administração reserva-se no direito de aprovar a proposta que melhor atenda 

a seus interesses de acordo com esta Tomada de Preços, obrigando-se o licitante 

vencedor ao cumprimento da proposta nas condições pactuadas, sem que caiba 

qualquer direito de reclamação ou indenização a favor do proponente e sob pena de 

submeter-se às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

  

18.2. A aceitação da proposta vencedora pela Administração obriga sua proponente 

à execução integral dos serviços objeto desta licitação, pelas condições oferecidas, 

não lhe cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de 

custos não previstos em sua proposta quer seja por erro ou por omissão. 

 

18.3. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições da Lei 

Federal n. º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como das demais leis que 

possam direta ou indiretamente, atuar como normalidade ou reguladores do 

procedimento. 

  

18.4. Fica eleito o Foro da Comarca deste Município para dirimir quaisquer questões 

oriundas da presente contratação.  

 

 
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 07 de Novembro de 2016. 

 
 
 

OZIEL PIRES DE MORAES 
PRESIDENTE 
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A N E X O I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

REQUISITOS BÁSICOS DOS SISTEMAS 

 

A con t ra t ada  deverá fornecer licença de uso dos seguintes sistemas e 

capacitar o pessoal conforme quantitativo de usuários da tabela abaixo:  

  

Módulos/Sistemas Nro.de Usuários 

(internos) 

 

Sistema de gestão orçamentária programa, execução 

orçamentária, contabilidade pública e tesouraria 

 

 
 

02(do is )  

 

Licitações e Gerenciamento de Contratos 

 

 
01  (um)  

 

Sistema de Patrimônio 

 

 
02  (do is )  

 

 

 Objetivando a conversão dos arquivos, a Administração fornecerá, juntamente com a 

ordem de serviços, os arquivos com os respectivos layouts, dicionários de dados e tabelas 

de relacionamento, com as descrições de cada campo, para que a Contratada possa iniciar 

os serviços. 

 A proponente então deverá fazer a conversão dos arquivos, a implantação dos 

módulos e ministrar o treinamento de pessoal no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados do recebimento da ordem de serviços e de tais arquivos juntamente com os 

respectivos layouts, dicionário de dados e tabelas de relacionamento, mediante protocolo 

com a devida validação por parte da empresa vencedora. 

 Deverá prestar manutenção técnica aos sistemas contratados. 
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 Os sistemas deverão ser implantados nos Servidores de Aplicativos e de banco de 

dados de propriedade da Administração. 

 O banco de dados ficará hospedado nos servidores de banco de dados desta 

Administração, sendo de sua responsabilidade a guarda das informações do banco de 

dados, elaboração de backup e também pela manutenção dos computadores, servidores e 

ambiente de rede.  

 Sempre que houver alteração de legislação referente a normas e portarias do 

Egrégio TCE-SP, LRF, Legislação trabalhista, Legislação das licitações, alteração do 

AUDESP e demais legislações que refletem na boa forma de execução do contrato com a 

empresa CONTRATADA, deverá ser customizado sem qualquer ônus para a Administração. 

 O Sistema Operacional a ser utilizado nas repartições desta Administração em maior 

proporção será o Windows, portanto os sistemas oferecidos deverão ser compatíveis. 

 Possuir atualização de versão on-line pela internet. 

 Esta Administração se prontifica a fornecer todos os arquivos disponíveis a serem 

convertidos em formato “TXT” ou “DBF”. 

 Esta Administração se prontifica a criar um ambiente operacional adequado e de 

acordo com a especificação da CONTRATADA, porém sem nenhuma interferência e/ou 

responsabilidade da mesma. 

 Deverá possuir rotina de cópia de segurança (backups).  

 Esta Administração se prontifica a fornecer toda a documentação legal para 

parametrização dos sistemas em questão.  

 O suporte técnico deverá ser por telefone, conexão remota ou deslocamento dos 

técnicos da proponente ao local da prestação dos serviços ou deslocamento do funcionário 

da entidade à sede da contratada. 

 O banco de dados a ser utilizado por esta repartição será o SQL Server, e, pelo 

princípio da economicidade, a proponente que ofertar os sistemas em outro banco de dados 

deverá o fazer junto com os sistemas, assim como arcar com os custos dos números de 

licenças, instalação, manutenção e demais softwares que forem necessários, sendo nesse 

caso aceitos apenas bancos de dados que tenham origem e garantia do fabricante. 

 Impressão de relatórios com o Timbre da Administração. 

 Permitir a visualização de relatórios em tela antes de sua impressão. 
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SISTEMA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

Em conformidade com às NBCAPS (NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicáveis ao Setor Público), o sistema proposto deverá atender plenamente a Legislação 

atual pertinente ao orçamento público e finanças públicas, bem como possibilitar 

atualizações para atender toda e qualquer modificação da legislação em vigência 

Constituição Federal, Emendas Constitucionais e demais normativas, que são: 

 Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Lei Complementar nº 131/2009; 

 Lei Federal nº 4.320/64; 

 Portarias da STN/MF e SOF/MPOG; 

 Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e; 

 Em especial, as regras do AUDESP, Fase I e II. 

Conforme as necessidades desta Câmara o sistema deverá atender os seguintes itens 

conforme o cronograma proposto: 

 Despesa; 

 Tesouraria; 

 Contabilidade; 

 Prestação de Contas 

 Contratos/Convênios; 

 Geração AUDESP; 

 Portarias STN (SICONFI); 

Na digitação do orçamento, o sistema deverá permitir: 

 Cadastro de Categoria Econômica 
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 Cadastro de Elemento de Despesa vinculado a categoria conforme legislação federal 

e alterações. 

 Não permitir cadastrar uma despesa com uma categoria econômica que não 

pertença ao plano de contas do sistema AUDESP. 

 Quando a dotação possuir a mesma estrutura, porém somente com a destinação de 

recurso diferenciada o sistema deverá registrar duas dotações distintas. 

 Vincular as dotações a sua entidade e destinação de recurso. 

 Permitir a realização da Programação Financeira Mensal de Desembolso das 

despesas orçadas, conforme legislação federal, podendo ser de forma 

individualizada ou automática. 

Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento: 

 Anexo 2- Natureza da despesa por órgão 

 Anexo 2- Natureza da despesa por Unidade Orçamentária 

 Anexo 2- Consolidação geral por natureza da despesa 

 Anexo 2- Consolidação geral por natureza da despesa comparativo percentual 

 Anexo 6- Função por Projeto – Atividade 

 Anexo 7 – Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas 

 Anexo 8- Demonstrativo da despesa por Função – Programa conf. Vínculo com 

Recurso 

 Anexo 9- Demonstrativo da despesa por órgãos e funções 

 Resumo das despesas por Projeto Atividade 

 Demonstrativo das funções, sub funções e programas por categoria econômica 

 Quadro de detalhamento da despesa 

 Programação financeira mensal de desembolso 

 Quadro da evolução da despesa 

 Campo de Atuação e legislação da despesa 

 Anexo VIII – Analítico da despesa – LOA 

 

Na Abertura do Exercício deverá permitir: 

 Gerar programação financeira das fichas de despesa, dividindo em 12 meses 

automaticamente; 
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 Abrir a execução orçamentária; 

 Transportar cadastro de fornecedores do exercício anterior; 

 Transportar bancos e saldos do exercício anterior; 

 Transportar compensações; 

 Transportar ativo não financeiro e passivo não financeiro; 

 Transportar almoxarifado e patrimônio; 

 Transportar centro de custo; 

 Transportar empenhos de restos a pagar, processados e não processados e os 

contratos e convênios relacionados; 

 Transportar saldo de balanço; 

 Transportar pendências da conciliação bancária; 

 Transportar fichas extra-orçamentárias. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

Controlar e realizar a execução orçamentária e financeira. 

Na Despesa Orçamentária: 

Lançar previsão da despesa por dotação, constando no mínimo os seguintes campos: 

 Identificação da dotação (órgão – U.O. – Funcional Programática, ação, categoria, 

elemento, dotação inicial, Destinação de Recurso, suplementações, anulações, 

dotação atualizada); 

 Meses – Janeiro a Dezembro + cota reserva 

 Campo para realizar a alteração da programação financeira da despesa, conforme a 

execução orçamentária, demonstrando o valor empenhado, reservado e saldo 

disponível da dotação por mês; 

 Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que 

exista saldo orçamentário disponível; 
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 Controlar os saldos disponíveis por cotas mensais das dotações orçamentárias, não 

permitindo empenhar sem que exista saldo disponível no mês; 

 Cadastramento de fornecedores, com os seguintes campos obrigatórios:  

identificação e tipo conforme Sistema AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 

2, obrigar o cadastramento do CPF ou CNPJ conforme o a identificação. Realizar a 

validação das informações digitadas, não permitindo o cadastramento de CPF ou 

CNPJ inválido; 

 Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade 

de CNPJ/CPF, apresentado o código do fornecedor/credor já cadastrado; 

 Cadastramento de Contratos na execução de despesa, com todas as informações 

necessárias para atendimento no Sistema AUDESP e legislações pertinentes, 

relacionados ao processo administrativo origem, o qual deverá possuir todas as 

informações necessária para a gestão do mesmo; 

 Cadastramento dos Convênios de concessão, com todas as informações 

necessárias para atendimento do Sistema AUDESP, provendo ao operador do 

sistema, informações gerenciais dos convênios da entidade;  

 Gravar os “Históricos de Empenhos”, para serem utilizados no momento do 

empenhamento da despesa, de livre opção do usuário, com o intuito de facilitar o 

cadastramento do mesmo tipo de despesa, durante o exercício;  

 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação parcial 

ou anulação total, retornando os saldos para as dotações de origem; 

 Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou parcial; 

 Permitir que imprima automaticamente a nota de empenho sempre que finalizada, 

sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão; 

 O Empenho deverá ser automaticamente relacionado ao Contrato de Despesa, para 

o envio ao Sistema AUDESP, através da vinculação da despesa ao Processo 

Administrativo previamente cadastrado; 

 O Empenho deverá ser automaticamente relacionado ao Convênio Concedido (se for 

o caso), após a vinculação da despesa  a destinação de recurso; 

 Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva, 

qual o valor a ser bloqueado ao mês; 

 Permitir que imprima automaticamente a reserva de dotação sempre que finalizada, 

sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão; 

 Opção de anulação das reservas orçamentárias de forma automática, no momento 
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da elaboração do empenho; 

 Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, podendo ser 

escolhido a quantidade de adiantamentos por responsável; 

 Permitir lançar a devolução de adiantamento, digitando apenas a data da devolução, 

a conta que foi depositada a devolução e o valor devolvido, onde o próprio sistema 

deverá gerar e imprimir automaticamente uma nota de anulação de empenho no 

valor da devolução; 

 Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos em 

restos a pagar de acordo com a legislação, sendo liquidados ou não liquidados; 

 Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios 

anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da 

despesa liquidada inalterada; 

 Lançar crédito adicional, equilibrando o tipo de recurso aos créditos correspondentes; 

vinculando a uma legislação municipal; 

 

Liquidação da Despesa, deverá conter obrigatoriamente os seguintes campos e 

condições: 

 Tipo de documento (Nota Fiscal e Outros documentos) 

 Número do Documento; 

 Data de emissão do Documento; 

 Valor do Documento; 

 Responsável pela liquidação; 

 Deverá permitir lançar mais de um documento por nota de empenho; 

 Consistir a soma dos documentos fiscais, não permitindo que o valor ultrapasse ou 

fique abaixo do valor da li quidação; 

 No momento da liquidação da Nota de Empenho, permitir o cadastro de 

retenções/descontos de receitas, quando for o caso. 

 

Na movimentação da Tesouraria: 

 Cadastro de contas correntes bancárias, permitindo vincular destinação de recurso a 

mesma; 

 Emitir Ordem de Pagamento, relacionando em único documento quais empenhos 

serão pagos, com campos específicos para autorização do pagamento, podendo ser 

informado as retenções/descontos necessários para cada despesa/empenho 
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informando a forma de pagamento da mesma; 

 Permitir que sejam lançadas as retenções/descontos dos empenhos (receitas) no ato 

do pagamento dos mesmos. Mesmo se a retenção não foi lançada na liquidação; 

 Permitir no pagamento da despesa, que possam lançar em uma única tela, número 

de empenhos a serem pagos, e códigos de receita para retenção, sem necessidade 

de um prévio cadastro, onde o sistema só poderá finalizar a transação se o total de 

recursos (soma dos saques + receitas) for igual ao total das despesas (notas a 

serem pagas), discriminando o banco, favorecido e número do cheque; 

 Permitir a qualquer tempo a consulta das notas de empenhos; 

 Consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opção de imprimir na autenticadora; 

 Borderô de pagamento eletrônico, para realizar o envio através de interface 

disponibilizado pela instituição para os pagamentos dos fornecedores e baixa 

automática dos documentos envolvidos; 

 Emissão de documento específico para pagamento de fornecedores via ordem de 

débito em conta da entidade para a conta do fornecedor, sendo enviado ao banco 

uma autorização com o dado da conta a ser debitada e os dados das contas a serem 

creditados; 

 Transferência entre contas, onde o sistema deverá carregar as informações de 

depósito, retirada e valor; 

 Permitir a impressão de cheques individuais ou em formulário contínuo, permitindo 

imprimir com um ou vários empenhos, um ou vários cheques; 

 Rotina de conciliação bancária com as seguintes informações: saldo do banco, saldo 

de depósitos e retiradas conciliadas e com a opção para cadastramento das 

movimentações pendentes encontradas no extrato bancário e ainda não 

contabilizadas. Caso a conciliação bancária esteja finalizada, não permitir qualquer 

movimentação anterior a data do fechamento da conciliação. 

 

Relatórios gerais da Despesa: 

 Relatório de controle de empenhos global, ordinários ou estimativos, demonstrando 

os empenhos e as anulações dos mesmos, podendo selecionar o tipo de empenho 

que pode ser: orçamentário, extra-orçamentário e orçamentário RP; 

 Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações orçamentárias, 

com as informações até o nível de Programas, Projetos, Atividades e ou Operações 

Especiais; 
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 Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos, conforme metodologia de cálculo 

do Sistema AUDESP; 

 Relatório de controle da Dívida Consolidada, conforme metodologia de cálculo do 

Sistema AUDESP;  

 Demonstrativo de contas extra-orçamentárias 

 Emissão de Balancete Financeiro Mensal; 

 Relatórios para controle da movimentação dos contratos com terceiros e 

fornecedores celebrados pela entidade; 

 Gerenciamento de toda movimentação de contratos identificando as despesas 

vinculadas e sua movimentação; 

 Relação pagamentos por Contrato; 

 Demonstrativo resumido de Contratos; 

 Demonstrativo de contrato por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 

 Demonstrativo de resumo de Convênios; e 

 Demonstrativo de convênio por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 

 

Balancete da Despesa tendo no mínimo as seguintes informações: 

 Dotação inicial 

 Alteração de dotação (Suplementação/Anulação) 

 Dotação atual 

 Empenhado anterior 

 Empenhado no período 

 Empenhado total 

 Liquidado anterior 

 Liquidado no período 

 Liquidado atual 

 Pago anterior 

 Pago no período 

 Pago atual 

 Empenhos a pagar processado 

 Movimentação das despesas extra-orçamentárias relacionadas por conta contábil 

 Saldo financeiro atual 
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Relatórios gerais da Tesouraria: 

 Movimento diário de caixa e bancos; 

 Movimento diário de transferência bancária; 

 Relatório de pagamentos eletrônicos; 

 Relação de contas a pagar filtrando por: credor, período, ficha, unidade 

orçamentária, vencimento e destinação de recurso; 

 Relatório analítico de credores; 

 Relatório de cheques emitidos, pagos e avulsos; 

 Demonstração dos saldos bancários; 

 Extrato Bancário; 

 Boletim de Caixa; 

 Resumo de Caixa e Banco; 

 Relatórios informando as retenções; 

 Relatório de conferência de bancos conciliados; 

 Posição Financeira da Dívida Flutuante/Realizável; 

 Demonstração das contas bancárias e os saldos por destinação de Recurso; 

 Demonstrativo de Destinação de Recurso No Empenho x Pagamento. 

 

Gráficos: 

Demonstrar a execução orçamentária, para uma consulta rápida, com as informações 

mínimas e comparativas de: despesa fixada e realizada por natureza de despesa. Separar 

as informações empenhadas, liquidadas e pagas, permitindo o cadastro de informações de 

exercícios anteriores.  
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CONTABILIDADE 

Objetivo: Registro dos atos e fatos contábeis e administrativos da entidade. 

Utilizar Plano de Contas, padronizado conforme o disponibilizado pelo Sistema AUDESP 

(Lei 4.320/64 e alterações) já com as devidas alterações/adaptações para atendimento ao 

Plano de Contas Aplicados ao Setor Público - PCASP (Comunicado SDG 46/2012 do 

TCESP).  

Permitir que sejam realizados os lançamentos contábeis de variações patrimoniais de forma 

automática. 

Em todos os casos de lançamentos contábeis, o sistema deverá consistir todos os débitos e 

créditos realizados por data e histórico padrão, não permitindo a finalização de lançamentos 

descompensados e ou que não atendam o método das partidas dobradas. 

 

Registrar as variações patrimoniais e controle das contas de compensação:  

 Lançamento, atualização e baixa de ativos não financeiros; 

 Lançamento, estorno e baixa de Provisões; 

 Lançamento, atualização e baixa de passivos não financeiros; 

 Reclassificação de Ativos e Passivos não Financeiros, os quais não geram variação 

patrimonial; 

 Lançamento de almoxarifado independente da Execução Orçamentária; 

 Lançamento de patrimônio independente da Execução Orçamentária; 

 Lançamentos e estorno de “lançamentos permutativos”; 

 Lançamento, estorno e baixa de depreciação; 

 Cadastro e movimentação de controles efetuados no sistema compensado, os quais 

são independentes da Execução Orçamentária; 

 

Emitir os seguintes documentos conforme Lei 4.320/64 e Modelos do Sistema 

AUDESP (adaptados ao PCASP - conforme disposto na Portaria STN nº 437/2012); 

 Emissão de Balancete Contábil; 

 Emissão de Diário; 

 Emissão do Razão; 

 Anexo 1 - Demonstração da Despesa por Categoria Econômica; 
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 Anexo 2 - Natureza da Despesa por Órgão; 

 Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária; 

 Anexo 2 - Consolidação Geral - Natureza da Despesa; 

 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho; 

 Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade; 

 Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Vínculo; 

 Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função; 

 Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 

 Anexo 12 – Balanço Orçamentário; conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não Processados, 

conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não 

Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP; e 

 Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Conforme PCASP); 

Demonstrativos Auxiliares para Notas Explicativas ao Anexo 12 (Conforme PCASP): 

 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário; 

 Demonstrativo dos Créditos Adicionais e seus Recursos; 

 Despesas por tipo de Crédito; 

 Movimentação Orçamentária; e 

 Movimentação do Suprimento Financeiro 

 Anexo 13 - Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 13 A – Demonstração das Contas Despesa que constituem o título “Diversas 

Contas” do Balancete Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 13 – Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

Demonstrativos Auxiliares ao Balanço Financeiro (Conforme PCASP); 

 Demonstração do Movimento Extra-orçamentário (Conforme PCASP); 

 Anexo 14 - Balanço Patrimonial, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo 

Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo 

Permanente, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 14 – Balanço Patrimonial (Conforme PCASP); 

 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme SISTEMA AUDESP; 

 Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme PCASP); 
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Demonstrativos Auxiliares da Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme 

PCASP); 

 Demonstração das Variações Aumentativas – Diminutivas (Conforme PCASP); 

 Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras (Conforme PCASP); 

 Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; 

 Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante; 

 Anexo 19 – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (Conforme PCASP); 

 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: 

AUDITORIA ELETRÔNICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUDESP/TCESP: 

 Cadastramento dos contratos e convênios celebrados para acompanhamento dos 

mesmos, conforme padronização do TCESP, oferecendo ao operador, total controle 

das informações a serem prestadas; 

 Geração de forma automática dos dados em formato especificado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo para a AUDESP na forma “Isolado”, de toda a 

movimentação contábil, financeira e orçamentária para geração dos dados de 

cadastro mensal, arquivo conta-contábil e arquivo conta-corrente em padrão “XML”, 

para transmissão mensal pelo coletor de dados do Sistema AUDESP; 

 Geração automática de arquivo de “Conciliações Bancárias Mensais” para remessa 

ao Sistema AUDESP de todas as contas movimentadas; 

 Geração dos Dados de Balanços Isolados, para atendimento do Sistema AUDESP no 

que diz respeito à Prestação de Contas Anuais; 

 Antes do inicio da geração dos arquivos acima citados, o sistema deverá fazer prévia 

auditoria nos dados, evitando o envio de informações incongruentes, inclusive, 

demonstrando em tela para impressão ou não, quais informação necessitam de 

correção antes do envio ao Sistema AUDESP. 

 

Emitir relatórios, sob solicitação: 

 

 Cadastro de destinação de recursos; 

 Relatório de despesa empenhada e paga por destinação de recursos; 

 Despesa empenhada por destinação de recursos; 

 Balancetes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de 
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créditos e débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente ao 

mês de geração dos arquivos; 

 Contas Correntes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de 

créditos e débitos e saldos finais, referente ao mês de geração dos arquivos para a 

AUDESP, detalhando o conteúdo do conta-corrente solicitado; 

 Analítico de Fornecedor e de empenhos, com filtro destinação de recurso; 

 Relatório de despesas à Pagar com filtro destinação de recurso; 

Emitir os relatórios abaixo, em conformidade com os Modelos/Layout dos Demonstrativos 

disponibilizados pelo Sistema AUDESP: 

 Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal; 

 Relatórios LRF - Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal; 

 Relatórios LRF - Demonstrativo da DCL; 

 Relatórios LRF - Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art. 42 da LRF. 

 

EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA OUTRAS ENTIDADES 

Preenchimento automático do SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro (Planilha DCA – Balanço Anual e RGF Relatório de Gestão Fiscal), 

da Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário no site de declarações do 

SICONFI. 

Por opção do usuário, permitir a geração do arquivo no layout definido pelo PRODESP, para 

atendimento da transparência pública e remessa dos arquivos pelo usuário através do 

“validador” do órgão estadual mencionado; 

 

TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS 

Permitir o atendimento a Lei de Transparência Pública nº 131, de 27 de maio de 2009, a 

qual estabelece regras para a divulgação de informações pormenorizadas das Contas 

Públicas na Home Page do Órgão Público; 

Possibilitar o atendimento ao Decreto n° 7.185 de 27/05/2010, que esclarece e acrescenta 

novas regras quanto a Lei n° 131 de 27/05/2009. 

Bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram disponibilizados no 

portal de transparência da entidade, evitando informações em duplicidade e ou alterações 
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de resultados. O bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a intervenção do operador 

do sistema; 

 

INTEGRAÇÕES MÍNIMAS: 

Contabilidade/Compras: 

Preencher o empenho a partir da identificação do pedido de compras, possibilitando o 

usuário a alterar a dotação e o credor sugerido pelo setor de compras, conforme 

necessidade do operador. 

Vincular toda a despesa feita através do pedido, com os processos licitatórios, contratos e 

qualquer outra informação decorrente desta. 

 

Contabilidade/Patrimônio: 

Integração com o sistema de Patrimônio, trazendo para a contabilidade os dados conforme 

o movimento de aquisição, incorporação, depreciação, lançamentos permutativos e baixa do 

Patrimônio. Demonstrando o status em liquidação e liquidado, além das movimentações de 

estorno: Baixa dos bens, depreciação e lançamentos permutativos.  
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SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS 

 

Este sistema se propõe à administração de bens no que tange ao preparo e controle das 

licitações e compras efetuadas pela administração. 

 

Deverá o módulo gerenciar os dados referentes à Licitações e Contratos, disponibilizando 

na sua totalidade as informações em tempo real. Deverá fazer o controle da Execução 

Contratual e seus respectivos sub-módulos, Pagamentos e Empenhos, gerenciando todas 

as informações desde o inicio da compra, prazo de entrega/execução da prestação de 

serviço, apuração por parte da contratante e seus respectivos pagamentos. Deverá 

transmitir as informações geradas em arquivo “xml” ou arquivo que seja possível executar a 

leitura e armazenamento dos dados, em atendimento a fase IV – Coletor Audesp do TCESP 

– Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

PARAMETRIZAÇÃO: 

 

 Deverá ser parametrizável para possibilitar a codificação dos itens de estoque, 

podendo-se montar um elenco de opções, a começar pela composição do próprio 

código dos itens e a forma de sua utilização, atendendo a todas as necessidades 

de uso local com  maior ou menor grau de especificação. 

 

 Deverá atender as exigências de classificação adotada pelo AUDESP (Auditoria 

Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), propiciando que 

sejam emitidos os pedidos de compras já classificados por sub-elemento contábil, 

auxiliando assim na confecção do empenho, não gerando a necessidade de 

classificação manual do(s) processo(s) por parte do departamento de 

contabilidade. 

 

CADASTRAMENTO: 

 

 Deverá permitir o cadastro dos grupos, subgrupos, centros de custo, itens de 

estoque e fornecedores, órgão e unidade orçamentária. 
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FORNECEDORES: 

 

 Deverá manter cadastro de fornecedores com disponibilidade de informações 

para atendimento do coletor AUDESP. 

 

 Junto ao cadastro de fornecedores, o sistema deverá fazer o controle do registro 

cadastral, controlando cada item, subgrupo e grupo que o fornecedor estará apto 

para vir a fornecer a esta entidade. Deverá fazer o controle dos documentos que 

comporão o registro cadastral, seus períodos de validade, alertando o operador 

do sistema quando um licitante possuir certidões com prazo de validade vencido. 

De acordo com a necessidade da entidade, o sistema deverá dispor de condições 

para guardar as imagens dos documentos entregues para a habilitação do 

fornecedor, para o melhor controle e localização das informações uma vez 

registrada. 

 

 Deverá conter informações sobre os sócios da empresa e quais estão habilitados 

para assinatura dos contratos, e em consequência deverá emitir o CRC 

(Certificado de Registro Cadastral). 

 

 Possuir atendimento a Instrução Normativa/MARE nº 5, de 21/07/1995. 

 

 Deverá permitir o cadastro dos fornecedores com a exportação de planilha de 

cadastro, através da internet (WEB – ou qualquer meio magnético), a qual o 

fornecedor interessado em ter seu registro na entidade o preencha e envia para a 

instituição que importa e efetua o registro automaticamente. 

 

 Deverá também fazer a vinculação do fornecedor com grupo, subgrupo e 

produto, que o fornecedor é apto para vir a fornecer a esta entidade/orgão. 

Deverá disponibilizar campos para o cadastramento dos dados dos Sócios 

(nome, CPF, qualificação e e-mail) e campo de observação (com um mínimo de 5 

linhas). 
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DESTINATÁRIO DO ITEM: 

 

 Deverá permitir o cadastramento dos locais para entrega de material, que serão 

utilizados nas requisições. 

 

MODALIDADES DE LICITAÇÕES: 

 

 Deverá atender todas as modalidades de compra o qual consta na Lei 8.666 de 

1993, o limite a ser adquirido por modalidade, com valores atualizados conforme 

consta na Lei de Licitações, e seus Decretos, assim como o Pregão Presencial, 

feito conforme Lei 10.520 de 2002. 

 

FORNECEDOR POR TIPO DE ITEM: 

 

 Deverão relacionar cada fornecedor, os produtos que ele vende, para facilitar a 

consulta e controle do Registro Cadastral de Fornecedores, como especificado 

acima no item fornecedor. 

 

FORNECEDOR POR GRUPO: 

 

 Deverão relacionar cada fornecedor os grupos que ele vende, para facilitar a 

consulta e controle do Registro Cadastral de Fornecedores, como especificado 

acima no item fornecedor. 

 

FORNECEDORES/RELATÓRIOS: 

 

 Estrutura do Cadastro de fornecedores. 

 

 Extrato simplificado do cadastro de fornecedores. Ficha completa do cadastro de 

fornecedores. Fornecedores por Ramos de Atividade. Fornecedores por 

Grupo/Item relacionados. 

 

REQUISIÇÃO DE COMPRA NA WEB 

 O aplicativo deverá disponibilizar acesso na internet ou intranet para criação das 

requisições de compra, onde apenas os usuários previamente cadastrados 
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poderão gerar as requisições dos seus respectivos setores. Estas requisições 

deverão estar disponíveis para posterior abertura dos processos de compra em 

tempo real sem a necessidade de se exportar ou importar arquivos. 

 

 Deverá proporcionar condições para a geração e emissão do   pedido de compra 

sem necessidade de redigitar os itens, já selecionando automaticamente a 

divisão de itens comprados para os respectivos setores da entidade e   

consequentemente para as respectivas fichas de empenhos. 

 

 A partir da requisição de compra, deverá proporcionar condições para a geração 

e emissão do pedido de compra sem necessidade de redigitar os itens, já 

selecionando automaticamente a divisão de itens comprados para os respectivos 

setores da entidade e consequentemente para as respectivas fichas de 

empenhos. 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS: 

 O processo para abertura da cotação de preço deverá iniciar-se com a 

emissão da requisição de compra. 

 As cartas propostas deverão ser montadas automaticamente pelo sistema a 

partir da utilização da requisição de compra, não havendo necessidade de redigitar 

os itens. Deverá permitir a escolha dentre os fornecedores cadastrados e aptos para 

a compra, os proponentes que receberão as cartas propostas. 

 Para a seleção dos fornecedores, deverá contar com a facilidade de ter o 

cadastro de fornecedor/produtos com os tipos de produtos que cada fornecedor pode 

oferecer, podendo selecionar por grupo, itens ou todos. 

 Como decorrência da preparação supra, emite-se carta proposta, a favor dos 

escolhidos (com todos os dados cadastrais). 

 O aplicativo deverá emitir arquivo para gravação em meio magnético, de 

forma que possibilite a exportação e posterior importação das propostas comerciais 

sem que haja a necessidade de digitar os valores. 

 Após a recepção das propostas  e  a  digitação  ou  importação  dos  valores,  

o sistema deverá montar automaticamente os mapas demonstrativos, sintético, 

analítico  por  item  e  comparativo,  pré-selecionando os  preços  menores,  para 

facilitar a escolha  do vencedor. A seleção de vencedor(es) para a cotação, poderá 
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ser feita  automaticamente, ou vencedor único. O sistema deverá fazer verificação 

das alterações aplicadas pela Lei Complementar 147/2014. 

 Encerrando esta fase e com base nos dados das propostas vencedoras, 

deverão ser automaticamente emitidos os pedidos de compra a favor dos 

vencedores. Deverá proporcionar ainda a emissão de relatórios das Licitações 

Dispensáveis e Dispensadas, conforme legislação vigente 

 

MODALIDADE: DISPENSA OU COMPRA DIRETA E INEXIGIBILIDADE: 

 

 Deverá proporcionar a preparação e emissão dos pedidos de compra a favor de 

fornecedores cadastrados, utilizando o banco de dados dos itens cadastrados, 

permitindo um maior controle nas licitações dispensadas e dispensáveis.  

 

MODALIDADE CONVITE: 

 

 O processo licitatório para abertura do convite deverá iniciar-se com a emissão 

da requisição de compra, solicitação de saldo à contabilidade e autorização para 

abertura de licitação. 

 

 As cartas convites deverão ser montadas automaticamente pelo sistema a partir 

da utilização da requisição de compra, não havendo a necessidade de redigitar 

os itens. 

 

 Para atendimento da Lei Complementar 147/2014 o sistema deverá permitir 

somente a escolha de empresas de pequeno porte, tendo em vista que esta 

modalidade aplica-se as compras cujo valor até R$ 80.000,00. 

 

 Deverá permitir a escolha dentre os fornecedores cadastrados e aptos a 

participar de certames licitatórios, os proponentes que receberão os editais e 

respectivos recibos de retirada do edital. 

 

 Como decorrência da preparação do certame, deverá emitir a carta convite, a 

favor dos escolhidos com todos os dados cadastrais já com os respectivos 

recibos, possibilitando ainda a emissão de arquivo para gravação em meio 
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magnético, facilitando assim a importação das propostas comerciais sem a 

necessidade de digitá-las. 

 

 Após a abertura das propostas e não havendo manifestação dos participantes em 

interpor recursos, o sistema deverá permitir a emissão do Termo de Renúncia. 

Após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos valores, o 

sistema deverá montar automaticamente os mapas demonstrativos sintético, 

analítico por item e comparativo, pré-selecionando os preços menores. 

 

 Caso haja interposição de recursos, contra a licitação em questão, o sistema 

deverá propiciar o registro do recurso e se havendo ainda a necessidade de 

desclassificação de algum fornecedor, o sistema deverá controlar de forma que o 

mesmo não seja escolhido no ato do julgamento da licitação. 

 

 Após a escolha do vencedor(es), poderá ser emitido o  parecer da  comissão de 

licitação,  e na sequência a Adjudicação/Homologação a favor do vencedor(es),  

e também da Capa de processo de licitação com  os dados  a ela pertinentes. 

Encerrando esta fase do certame e com base nos dados das propostas 

vencedoras, deverão ser automaticamente emitidos os pedidos de compra a 

favor dos vencedores do processo licitatório. 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

 

 Deverá permitir o preparo do certame em conformidade com a Lei 8.666 de 1993, 

inclusive com o resumo para a publicação com emissão do edital para mural e 

respectivos recibos. 

 

 Partindo das requisições de compras, sem necessidade de redigitar os itens. A 

exemplo dos convites, após a recepção das propostas, deverão ser emitidos os 

mapas demonstrativos sintéticos, analíticos por item e comparativos, com pré 

seleção por menor preço total e por itens, com emissão do Termo de Renúncia, 

parecer da comissão julgadora, Adjudicação/Homologação, pedidos de compras 

e capa da licitação. 
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ADITAMENTO: 

 

 Deverá permitir e gerenciar toda a rotina de aditamento de quantidades e de 

período conforme Lei 8.666 de 1993 e suas alterações.  

 

REGISTRO DE PREÇOS: 

  

 Deverá contemplar com menus específicos, o controle e execução dos itens 

previamente apurados nas licitações, voltadas para esta finalidade.  

 

MODALIDADE: PREGÃO (Formato Presencial): 

 

 Os pregões presenciais deverão ser montados automaticamente pelo sistema a 

partir da requisição de compra, não devendo necessitar a redigitação dos itens. 

 

  O aplicativo deverá permitir gerar a licitação aplicando a cotização dos 

materiais/bens de natureza divisível para atendimento ao previsto na Lei 

Complementar 147/2014 

 

 Deverá oferecer a possibilidade de emitir um Edital para ser fixado no mural, 

quando aplicado a cotização. 

 O aplicativo deverá emitir arquivo para gravação em meio magnético, de forma 

que possibilite a exportação e posterior importação das propostas comerciais 

sem que haja a necessidade de digitar os valores. 

 

 Na abertura desta modalidade de licitação, adequada a legislação em vigor, Lei 

10.520 de 2002 deverá possibilitar estabelecer requisitos de adequação para 

intervalos de lances, onde seja possível travar os lances, para que o mesmo 

aceite ou não, os valores pré-definidos. 

 

 Possuir recursos para a pré-classificação dos licitantes, respeitando o limite 

fixado em Lei. 
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 Durante a etapa de lances, deverá possibilitar o controle de classificação dos 

licitantes lance a lance, reclassificando o licitante após cada lance efetuado. 

 

 O aplicativo deverá contemplar a Lei Complementar 123 de 2006, onde aplica 

automaticamente o critério de empate técnico entre a empresa de grande porte e 

das micro e pequenas empresas, todos os licitantes credenciados (ME- EPP), 

deverão na etapa de lances, serem mostrados em destaque. 

 

 Em caso de declínio do licitante, durante a etapa de lances, o sistema deverá 

alertar o operador, para que o mesmo, confirme se realmente ocorreu o declínio. 

Possuir ainda condições de desertar itens ou o certame completo, desde que os 

valores apurados, ou por qualquer outro motivo, impossibilitem a homologação e 

adjudicação do certame. 

 

 Emissão automática da ‘Ata da Sessão Pública’, ou ainda a exportação da 

mesma em formato texto para edição de ocorrências durante a sessão. 

 

 Emissão dos pedidos, referentes ao certame, seja global ou parcial, para futuros 

controles da administração. 

 

MODALIDADE: PREGÃO (Formato Eletrônico) 

 

 Deverá permitir que o pregão eletrônico feito em sites oficiais seja registrado no 

sistema. 

 

 Deverá permitir lançamento por cotização quando o mesmo tiver sido aplicado 

em site oficial para melhor gerenciamento da licitação. 

 

 Registrando os fornecedores e itens que foram homologados na Ata Oficial, seja 

possível a emissão dos pedidos de compra. 

 

GERENCIAMENTO DE CONTRATOS: 

O sistema de compras deverá também gerenciar os contratos e permitir e disponibilizar os 

seguintes dados: 
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CADASTRO DO CONTRATO:  

 Número/ano do contrato; 

 Data de Assinatura; 

 Objeto do Contrato; 

 Razão Social da empresa contratada; 

 Gênero Contratual; 

 Situação do Contrato; 

 Início da Vigência; 

 Data de Vencimento; 

 Número do Processo; 

 Valor total do contrato; 

 Identificar a modalidade que deu origem ao contrato; 

 Identificar o número dos pedidos de Compras oriundos do contrato; 

 Identificar a dotação orçamentária utilizada no contrato; e 

 Identificar os pagamentos já efetuados no contrato. 

 

Do prazo vigência contratual 

 Identificar prazo previsto para a vigência do contrato; 

 Data de assinatura do contrato; 

 Data de início do prazo de vigência do contrato (no caso dos contratos que tem 

início de vigência a partir da data da sua assinatura); e 

 Data de início do prazo de vigência do contrato (no caso dos contratos que tem 

inicio de vigência somente a partir da data da expedição da ordem de serviço 

expedida pelo administrador). 

 

Do valor do contrato 

 Identificar valor total contratado; e 

 Identificar valor mensal contratado (no caso de contrato de prestação de serviços 

com valor mensal fixo). 

 

Da alteração contratual 

 Número da licitação a ser editada; Finalidade do aditamento; e 

 Valor do aditamento; 
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Dos relatórios dos contratos 

 Relatório geral de contratos; 

 Rol dos contratos; 

 Pagamentos efetuados no período; 

 Contratos por situação Análise de vencimentos; e 

 Contratos por fornecedor. 
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SISTEMA DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE 

BARRAS 

 

Este sistema deverá ter por objetivo o controle da administração de bens, em especial o 

sistema patrimonial. 

 

PLANO DE CONTAS (AUDESP): Para o atendimento do AUDESP (Auditoria Eletrônica do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), deverá propiciar que seja emitido o balancete 

já classificado de acordo com as contas determinadas no plano de contas AUDESP. 

 

PARAMETRIZAÇÃO: O patrimônio deverá ser controlado por número de chapa, 

possibilitando o cadastramento individual/grupo dos bens com o desdobramento que atenda 

às suas peculiaridades. 

 

CADASTRO: Para manter um bom controle dos dados fundamentais e para a movimentação 

do bem, e o seu acompanhamento o sistema deverá conter pelo menos  as seguintes 

informações cadastrais: cadastro de fornecedores, cadastro de bens  patrimoniais, 

responsáveis pela carga do bem, categorias  dos  bens, os tipos de bens, tabelas de 

depreciação por categorias de bens, definindo período e percentual a depreciar, localização 

dos bens, motivos de baixas, parâmetros AUDESP e tipos de movimentos utilizados. 

 

CONSULTA: Deverá contar com consulta de forma rápida e dinâmica de pelo menos os 

seguintes itens: Bens Patrimoniais; Conta Corrente; Resumo Bens Patrimoniais de forma 

Geral por Local, Sub-Local, Fornecedor, Tipo de aquisição, Data de Aquisição, Nota Fiscal. 

 

MOVIMENTAÇÃO: Na movimentação o sistema deverá controlar os bens como a seguir 

exemplificado: 

 

 Bens em manutenção – Cadastramento de saída ou retorno de um bem para 

conserto, possibilitando ainda a informação se é interna ou externa. 

 Depreciação do bem: O cálculo para depreciação de bens, ser efetuado de forma 

automática, informando local, categoria e tipos de bens, e através dos dados 

informados no cadastro de tipo de bens, o sistema deverá efetuar o cálculo 

automaticamente. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 

Estado de São Paulo 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Palácio Vereador Euclides Modenezi, Av. Vaticano, 1135, Jardim Pilar, Itapeva, SP, 18406-380 

(15) 3524-9200 – licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br – www.camaraitapeva.sp.gov.br 

 
46/61 

 Para Desvalorização ou Valorização de Bens Imóveis o sistema deverá permitir a 

seleção do evento contábil e informar valor do movimento exibindo em tela os 

valores de aquisição, depreciação e valor atual. 

 Para estorno de Movimentação o lançamento deverá ser bem simplificado bastando 

informar ou pesquisar o número da chapa a ser corrigida; e Inventário de Bens. 

 Para as Aquisições/Incorporação o sistema deverá permitir quando integrado ao 

sistema de compras e/ou contabilidade a entrada dos bens utilizando o número do 

pedido de compras e/ou número e ano do empenho, fazendo verificação das 

quantidades e valores negociados no momento da compra.  

 Deverá permitir registrar o recebimento manual dos bens. Utilizando ou não a 

integração o sistema deverá permitir o registro das aquisições/incorporações em 

Grupos, ou seja, o lançamento do bem com o mesmo descritivo, porém em grandes 

quantidades, para que assim não haja a necessidade da digitação repetitiva dos 

bens. 

 Deverá permitir a realização de transferência do bem em grupo e/ou individual. 

 Deverá permitir o lançamento da reavaliação do patrimônio para que o bem possa 

obter o valor atualizado de acordo com o praticado no mercado. 

 Deverá permitir a realização da reclassificação contábil do bem quando houver a 

necessidade de forma individual e/ou em grupo. 

 Deverá permitir a realização da baixa do bem em grupo e/ou individual 

 O sistema deverá permitir a integração com o sistema Contábil para lançamento em 

tempo real das movimentações (Entradas, Reclassificações, Depreciações, 

Valorizações, Inventários e Baixas) realizadas pelo Patrimônio, bem como 

movimentações para Liquidação. 

 

COLETOR DE DADOS: Através de um coletor de dados tipo “Pocket  PC”,  o sistema   

deverá controlar o processo de inventário, podendo o mesmo ser efetuado da seguinte 

forma: 

 

Off-Line: O sistema deverá gerar um arquivo com o conjunto de registros do inventário a ser 

executado para que o mesmo possa alimentar o coletor, e ao término do processo, o coletor 

libera um arquivo retorno contendo o resultado do processo, do qual o sistema importará e 

efetuará as devidas críticas. 
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RELATÓRIOS: O sistema deverá emitir relatórios provenientes dos cadastros e 

movimentações onde deverão ser obtidos pelo menos os Seguintes demonstrativos: 

 

Cadastrais: Locais dos bens, Ficha cadastral do bem, Bens por número de chapa, por Grupo 

e Tipo, por Local, por Fornecedores, por Data de Garantia, Bens Baixados, Bens por 

Processo, Bens Patrimoniais por Situação e Fornecedores. 

 

Financeiros: Conta Corrente, Demonstrativo de Bens Patrimoniais, Termo de 

Responsabilidade (Parcial/Total), Termo de Transferência, Resumo dos Bens Patrimoniais; 

Balancete   Resumo    AUDESP, Inventário,   Ficha   de   Avaliação; Resultado de Inventário 

e Inventário Físico-Financeiro Bens Móveis/Imóveis, Depreciação/Valorização por período, 

categoria e tipos de bens. 

 

O sistema deverá permitir a impressão de etiquetas com código de barras, facilitando a 

leitura dos bens em levantamentos/inventários, utilizando-se de coletores do tipo ‘Pocket 

PC’. 

 

Atendimento a futura adaptação ao MCASP (MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO 

SETOR PÚBLICO), PCASP (PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO), 

Portaria STN nº 664 de 30 de novembro de 2010, especificamente as: 

 

NBC T 16.2 – PATRIMÔNIO E SISTEMAS CONTÁBEIS. 

NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO. 

NBC T 16.10  –   AVALIAÇÃO   E  MENSURAÇÃO  DE  ATIVOS   E  PASSIVOS   EM 

ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

 Após a declaração da licitante vencedora, será exigida, na mesma sessão, a 

demonstrações dos sistemas ofertados perante os funcionários de cada departamento de 

modo a se observar o atendimento às especificações técnicas e parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade descritos neste Anexo, através da simples verificação do 

atendimento ou não às funcionalidades pretendidas. 

 As demonstrações dos sistemas e respectivas funcionalidades serão sucessivas, 

observando-se a mesma ordem em que se encontram neste Anexo. 

 Cada módulo deverá ser apresentado em até 03 (três) horas, procedimento este que 

será acompanhado por algum servidor do setor correspondente, devidamente designado 

para o apoio ao Pregoeiro, além de outro servidor do setor de informática, podendo também 

ser assistido pelas demais licitantes. 

 Não deverão ser feitos questionamentos durante as demonstrações, para que possa 

ser devidamente cumprido o prazo especificado para cada apresentação. 

 Terminada a demonstração de cada sistema, essa Administração se manifestará 

pela aprovação ou reprovação do respectivo módulo, sendo que, nesse último caso, deverá 

especificar as funcionalidades que entendeu não terem sido atendidas, ouvindo também 

eventuais apontamentos por parte das demais licitantes. 

 Se as demonstrações não forem finalizadas em mesma data, outra poderá ser 

agendada para a continuação, lavrando-se Ata das ocorrências até o momento da 

paralisação. 

 Para o exame de conformidade dos sistemas ofertados com as especificações deste 

Anexo, serão utilizados equipamentos e periféricos próprios das licitantes, e, havendo 

necessidade, a Administração disponibilizará acesso à internet. 

 Se a licitante deixar de contemplar algum item exigido neste Anexo, será então 

desclassificada, haja vista serem obrigatórios todos os requisitos de referido Anexo, 

retomando-se todos os procedimentos para o segundo colocado, e assim sucessivamente. 

 O prazo para a interposição de recurso em relação à fase de propostas terá início 

apenas após a decisão acerca do procedimento de demonstração, uma vez que se trata de 

providência complementar à referida fase. 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 

PROCESSO Nº 114/2016 

CONTRATO Nº XXXX/2016 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 

CONTRATADA: O vencedor do processo licitatório 

Contrato que entre si celebram: de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA, inscrita 

no CNPJ sob n.º 54.332.390/0001-26, representada neste ato pelo Presidente, Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portador do RG XXXXXXXX – SSP/SP e CPF nº. 

XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX nº. XXX, XXXXXXX, Itapeva, 

São Paulo, doravante designado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa 

__________________________________________________________,estabelecida na 

____________________________ ,inscrita no CNPJ sob nº. _____________________ 

Inscrição Estadual nº. .____________________, neste ato representada pelo Sr.(a) 

___________________________________________, residente e domiciliado na 

_________________________.,portador de identidade nº. ________________ CPF 

________________________ doravante denominada CONTRATADA, mediante as 

cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento dos sistemas 

informatizados para microcomputadores, abrangendo conversão de dados, implantação e 

capacitação do quadro de pessoal, e assistência técnica mensal, visando atender aos 

setores desta Administração, conforme o caso, sendo: Orçamento-Programa, Execução 

Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Compras, Licitações e Gerenciamento de 

Contratos; Sistema de Patrimônio, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital 

de Tomada de Preços nº 002/2016 e da proposta comercial da CONTRATADA encartada às 

fls...... do processo de compra e/ou serviço nº 114/2016 que, para todos os efeitos, fazem 

parte integrante deste Contrato.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e demais 

normas pertinentes, conforme processo de compra e/ou serviço nº 114/2016. 
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Os serviços contratados serão prestados mediante execução indireta pelo regime de 

empreitada por preço global. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços especificados na Cláusula Primeira fica avençado o preço de 

R$ ====== (===========), conforme tabela abaixo descriminada: 

 

Sistemas 

Preços Unitários 

Mensais dos Sistemas 

Preços Totais dos 

Sistemas Para o 

Período de 12 (Doze) 

Meses 

Orçamento Programa, Execução 

Orçamentária, Contabilidade Pública e 

Tesouraria 

R$ ….. R$ ….. 

Compras, Licitações e Gerenciamento 

de Contratos 

R$ ..... R$ ..... 

Sistema de Patrimônio R$ ..... R$ ..... 

§ 1º - Início dos serviços em até 05 (cinco) dias do recebimento da ordem de serviços; 

§ 2º - Os pagamentos dos sistemas efetivamente instalados serão efetuados por meio de 

depósito dos valores, pela Contratante, na conta corrente da Contratada, em até 05 (cinco) 

dias úteis depois de apresentada a nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do 

contrato. 

§ 3º - Os pagamentos do fornecimento dos sistemas serão mensais, conforme cumprimento 

das condições do § 2º. 

§ 4º- O pagamento fica condicionado à atestação pelos Setores beneficiários. 

§ 5º- Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso terão os seus valores 

atualizados monetariamente de acordo com a variação do INPC ou outro índice oficial que 

venha a substituí-lo, calculados entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a 

data do efetivo pagamento, e 2% (dois por cento) de multa pró-rata sobre o valor nominal 

devido. 

§ 6º - A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atrasos motivados pela 

Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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São obrigações da CONTRATADA: 

I- Prestar os serviços nos locais, dias e horários estabelecidos no Anexo I do Edital de 

Tomada de Preços nº 002/2016, ficando vedada qualquer alteração, exceto se prévia e 

expressamente autorizada pela CONTRATANTE, com observâncias às normas e 

procedimentos internos da CONTRATANTE, de acordo com as orientações recebidas pelos 

Setores beneficiários. 

II- Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

III- Responsabilizar-se por todas as despesas acessórias, ressalvadas aquelas definidas 

como sendo de atribuição da CONTRATANTE. 

IV- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 

V- Executar os serviços objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento 

convocatório, seus anexos, e na respectiva proposta, e valores definidos por lances e 

negociação, observando as orientações recebidas da CONTRATANTE, permitindo seu 

acompanhamento e fiscalização. 

VI- Manter, durante toda a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação 

exigidas na licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou 

na localização de seu estabelecimento. 

VII- Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da 

infortunística do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico 

de saúde ocupacional de seus funcionários e empregados utilizados para a consecução do 

objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a saldá-

los na época própria. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, 

não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar 

o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE está isenta de qualquer 

vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA. 

VIII- Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pela 

CONTRATANTE. 

IX- Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

mediante a apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito, bem como perante o 

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da apresentação de CRF - 

Certificado de Regularidade do FGTS. Ambas as certidões, em vigor na data da emissão da 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 

Estado de São Paulo 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Palácio Vereador Euclides Modenezi, Av. Vaticano, 1135, Jardim Pilar, Itapeva, SP, 18406-380 

(15) 3524-9200 – licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br – www.camaraitapeva.sp.gov.br 

 
52/61 

Nota Fiscal, deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitida e apresentada à 

CONTRATANTE. 

X- Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por 

empregados da CONTRATADA ou de eventuais subcontratantes, estes deverão 

comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de 

empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, 

respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. 

XI- Fazer a implantação dos módulos e ministrar treinamento de pessoal, além de prestar 

manutenção técnica aos sistemas integrados, conforme especificações técnicas contidas no 

anexo do Edital. 

XII- É de responsabilidade da CONTRATANTE a guarda das informações do banco de 

dados da contratante e também a manutenção dos computadores, servidores e ambiente de 

rede. 

XIII- Prestar todos os esclarecimentos necessários à boa execução deste instrumento. 

XIV- Não transferir este Contrato nem subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual. 

XV- Manter, por seus dirigentes ou empregados, sigilo a respeito de informações de 

interesse da CONTRATANTE e de seus clientes que virem a ter acesso em decorrência do 

Contrato. 

XVI- Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões na 

prestação dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da 

contratação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I- Fornecer à CONTRATADA as informações e condições necessárias à execução do objeto 

contratual. 

II- Fornecer cópia da base de dados para a migração correspondente, acompanhados dos 

respectivos layouts das tabelas. 

III- Respeitar as condições estabelecidas pela CONTRATADA para cessão de direito de uso 

do conjunto de sistemas aplicativos e suas respectivas características de funcionamento. 

IV - Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da 

CONTRATADA, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma. 

V- Testar, após instalação dos sistemas ofertados, os seus funcionamentos, na presença e 

com a assistência técnica da CONTRATADA para dar sua aceitação expressa. 

VI - Agendar a realização dos “backups” diários do banco de dados. 
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VII - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato pelos Setores beneficiários. 

VIII - Notificar a CONTRATADA, na eventualidade de execução dos serviços em desacordo 

com as obrigações contratuais e orientações da CONTRATANTE, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas observadas. 

IX- Efetuar os pagamentos dentro dos prazos e condições contratuais. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO 

O presente Contrato é firmado pelo prazo de doze meses consecutivos, iniciando-se a partir 

da ordem de serviços. 

§ 1º- Prorrogado o prazo contratual, os preços poderão ser reajustados mediante 

requerimento expresso e justificado da CONTRATADA, com aplicação do INPC – Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor, ou do índice oficial que vier a substituí-lo. 

§ 2º- Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a XII, XVII do artigo 78 

da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o 

contraditório administrativo e a ampla defesa, bem como os direitos da CONTRATANTE em 

caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

§ 3º- Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II e seu § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

I- Multa de 0,1% (um décimo por cento) pela inexecução total do ajuste, calculada sobre o 

valor do Contrato. 

II - Multa de 0,1% (um décimo por cento) pela inexecução parcial do Contrato, calculada 

sobre o valor ainda remanescente. 

III– Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal do Contrato, pela inobservância 

de cada uma das obrigações contratualmente assumidas, das deficiências ou das omissões 

verificadas no objeto contratual ou pelo descumprimento de ordens ou instruções da 

CONTRATANTE. 

§ 1º As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui as demais, nem 

exime o infrator da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

§ 2º O valor relativo às multas aplicadas será deduzido do pagamento que a 

CONTRATANTE tiver que efetuar, mediante a emissão de Guia de Arrecadação. Não 
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havendo pagamento a ser feito, o valor das multas será inscrito na Dívida Ativa, para 

cobrança judicial. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ ====== (==============) e as despesas com a 

sua execução correrão por conta da dotação orçamentária nº 9/3.3.9.0.39.11 – Locação de 

Software 

 

CLÁUSULA NONA - GESTOR DO CONTRATO 

 

I - A gestão do contrato, entendida como a fiscalização e acompanhamento da execução 

dos serviços contratados, será realizada pelo Oficial de Compras, com auxílio dos 

responsáveis por cada módulo dos sistemas. 

II - O gestor do contrato deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento o 

ajuste, tendo por parâmetro as previsões constantes neste instrumento. 

III - As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, assim como qualquer 

irregularidade constatada na execução do contrato, deverão ser encaminhadas ao 

Presidente da Câmara Municipal, em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Contrato rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas de Direito Público, e as 

partes a elas se submetem, ficando eleito o foro da Comarca deste Município para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 

instrumento, firmam-no em 4 (quatro) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 

Palácio Vereador Euclides Modenezi,  ..... de ......... de 2016. 
 
 
 

 
 
OZIEL PIRES DE MORAES      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratante         Contratada 
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Testemunhas: 

1 – ________________________ 2 – __________________________ 

Nome:                                            Nome: 

RG:                                                RG: 
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ANEXO III 

ENVELOPE Nº. 002  

MODELO DE PROPOSTA 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. ...../..... – PROCESSO Nº. ...../...... 

 

Nome ou Razão Social: 

______________________________________________________________ 

CNPJ nº.__________________________, Inscr. Estadual ou 

Municipal:________________________ 

Endereço:___________________________, nº. ______, Bairro ___________, CEP: 

______________  

Cidade/Estado: ____________________, Telefone: __________________ Fax: 

__________________ 

Representante Legal/Procurador: ________________________ 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento dos 

sistemas informatizados para microcomputadores, abrangendo conversão de dados, 

implantação e capacitação do quadro de pessoal, e assistência técnica mensal, visando 

atender aos setores desta Administração, conforme o caso, sendo: Orçamento-Programa, 

Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Compras, Licitações e 

Gerenciamento de Contratos; Sistema de Patrimônio, conforme especificações descritas no 

Anexo I.  

 

 

Sistemas 

Preços Unitários 

Mensais dos Sistemas 

Preços Totais dos 

Sistemas Para o 

Período de 12 (Doze) 

Meses 

Orçamento Programa, Execução 

Orçamentária, Contabilidade Pública e 

Tesouraria 

R$ ….. R$ ….. 

Compras, Licitações e Gerenciamento 

de Contratos 

R$ ..... R$ ..... 
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Sistema de Patrimônio  R$ ..... R$ ..... 

Preço Total R$ ..... R$ ..... 

 

Preço Global: R$ ..... (.....) 

 

Prazo de validade da proposta;_______________ dias (mínimo de 60 dias) 

 

Nome completo, endereço, R.G, C.P.F, e qualificação da pessoa com poderes para firmar 

contrato por parte da proponente:__________________________________________ 

 

_______, __________________ de ______ 

_______________________________________________ 

Nome, RG e assinatura do representante legal 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

(na hipótese da licitante ser uma ME ou EPP) 

 

 

 

 

A empresa/pessoa física _______________(nome completo), inscrita no CNPJ/CPF nº  

_______, Declara sob as penas da lei, que trata de ____________________________(Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com a receita bruta anual , podendo 

receber o tratamento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 e dezembro de 2.006, com 

relação ao processo licitatório, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e 

penal. 

 

  

(Local e Data) 

 

 

 

(Assinatura, Nome e RG do Declarante) 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ da empresa. 
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ANEXO V 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

Contratante: Câmara Municipal de Itapeva 

Contratada: 

 

Tomada de Preços nº 002/2016 

Processo nº xxx/2016 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento dos 

sistemas informatizados para microcomputadores, abrangendo conversão de dados, 

implantação e capacitação do quadro de pessoal, e assistência técnica mensal, visando 

atender aos setores desta Administração, conforme o caso, sendo: Orçamento-Programa, 

Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Compras, Licitações e 

Gerenciamento de Contratos; Sistema de Patrimônio conforme especificações descritas no 

Anexo I. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, 

e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Itapeva,  ..... de ..... de 2016 

 

______________________________                            _____________________________ 

Contratada                                                                         Contratante 
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ANEXO VI  

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a _____________________________ (razão 

social da empresa), com sede à __________________________ (endereço), inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº _______________________ e Inscrição Estadual sob o nº 

_______________________,representada neste ato por seu(s) _______________________ 

(mencionar qualificação do(s)outorgante(s)) Sr. (a) _______________________, portador(a) 

da cédula de identidade RG nº ____________ e CPF nº _____________________, 

nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) _______________________, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº ____________, CPF 

nº_____________________, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a 

_____________________________(razão social da empresa) perante a Câmara Municipal 

de Itapeva, no âmbito da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2016., com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases do referido certame licitatório, inclusive apresentar 

os envelopes contendo a PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO em nome da outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Comissão da Licitação, enfim, praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 

 

A presente Procuração é válida até o dia ___ de _________________ de 20___ 

 

 

_______________, ____ de __________ de ________. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Outorgante(s) e assinatura(s) 

Com firma reconhecida 
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ANEXO VII 

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) 

 

 

 

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 

_____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da TOMADA DE 

PREÇOS nº 002/2016, da Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, declaro, sob 

as penas da lei: 

 

a)  Aceitar todas as condições desta Tomada de Preços nº 002/2016 e das 

especificações constantes do Contrato, que integram este edital independente de sua 

transcrição; 

b) Fornecer a documentação complementar que for julgada necessária para esclarecer 

dúvidas de documentação ou sobre a proposta apresentada; 

c)  Não estar declarada inidônea perante o Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

d) Responder pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta 

que apresenta; 

e)  Fornecer, no local de sua aplicação ou utilização, toda a mão-de-obra, materiais e 

equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela contratante; 

f) Executar os serviços objeto da licitação de acordo com as melhores técnicas 

disponíveis, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução. 

g) Não possuir no quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) anos, em 

conformidade com o que dispõe o Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 

8.666/93. 

 


