
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI       

      

 

E D I T A L  D E  P R E G Ã O  Nº 36/2017 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 36/2017 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Processo Administrativo nº 93/2017 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às  09:00 horas, do dia 29 de Junho de 2017, 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Seberi, localizada na  Av Flores da Cunha, 831 

se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 276/2017, com a finali-

dade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contração de empresa na 

área de locação de sistema, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, 

de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 01, de 06 de janeiro de 2006, com aplicação subsidiá-

ria da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de serviço, na área 

de locação de sistema de informações e assistência técnica, consistindo em um conjunto de Sis-

temas de Gestão Pública Municipal, incluindo serviços de implantação, migração, treinamento e 

a Locação de Licença por “Cessão de Uso” e Serviços de “Manutenção e Suporte Técnico”, a ser 

instalado em Servidor de Rede dedicado, usando SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Da-

dos, e para execução nas estações de trabalho o ambiente “Windows-Desktop”, conforme descri-

ção constante no Anexo I do presente edital. 

Item 01- Sistema para Controle de Produção Primária; 

Item 02 - Sistema para Controle de Troca-Troca de Milho; 

Item 03 - Sistema para Controle e Informações para a Secretaria Municipal de Saúde, para ser 

utilizado nas 03 (três) unidades de Estratégia de Saúde da Família; 

Item 04 - Sistema de Controle e Informações de Benefícios da Assistência Social e CRAS. 

Item 05 - Sistema para Controle e Informações na Educação – Controle de Alunos, Transporte 

Escolar e Controle Bibliotecário 
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OBS: Os sistemas da Secretaria da Saúde e Assistência Social, itens 03 e 04 deverão ser integra-

dos visando o cruzamento de dados de benefícios concedidos entre as secretarias. 

                                   

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 1 

deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelo-

pes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 

para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

                        AO MUNICÍPIO DE SEBERI 

EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2017 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SEBERI 

EDITAL DE PREGÃO N.º 36/2017 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

                           3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, dire-

tamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 

que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 de-

verá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asse-

melhado, deverá apresentar: 

       a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

       a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socie-

dade comercial ou de sociedade por ações; 

        a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 
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        a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País; 

        a.5) registro comercial, se empresa individual. 

                                 a.6) a empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 

à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 

7.3, deste edital, deverão apresentar no momento do credenciamento, juntamente com a do-

cumentação, acima exigida,  Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente,  fornecida pela Junta Comercial da sede do 

licitante ou Declaração Firmada por Contador de enquadramento no Estatuto Nacional da Mi-

croempresa e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente ambas as declarações deverão estar 

de acordo,  com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não re-

gistrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.  

        a.7)as cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 3.600.000,00 ( três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados 

nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 

junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credencia-

mento, Certidão de enquadramento fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, do exer-

cício vigente, ou Declaração Firmada por Contador de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente ambas as declarações deverão 

estar de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, de que se enquadram no limite 

de receita referido acima. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Có-

digo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) 

em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da lici-

tante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
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Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qual-

quer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, 

é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, rece-

berá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA  e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances ver-

bais, bem como para a prática dos demais atos do certame. 

                         5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (ses-

senta) dias, deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a 

última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, 

sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do sistema ofertado; 

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluí-

das quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações traba-

lhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, 

ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

5.2. Fica estabelecido o valor máximo para locação mensal por software, como 

segue: 

Item 1 - R$ 107,20 (Cento e sete reais com vinte centavos) 

Item 2 - R$ 107,20 (Cento e sete reais com vinte centavos) 

Item 3 - R$ 483,79 (Quatrocentos e oitenta e sete reais com setenta e nove            

centavos) 

Item 4 –  R$ 202,00 (Duzentos e dois reais ) 
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Item 5 - R$ 593,98 (Quinhentos e noventa e três reais com noventa e oito centa-

vos) 

 

5.3. Propostas com cotação superiores aos valores citados no item 5.2 serão des-

classificadas. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes 

no preço unitário até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as de-

mais, se houver, também em eventual contratação. 

                           6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a au-

tora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a 

proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subi-

tem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer no-

vos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas 

escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e su-

cessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da maior proposta classificada, 

até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para 

apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 01% (um porcento) 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a propo-

nente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de 



 6 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será consi-

derado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pre-

goeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o me-

nor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitá-

veis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a propos-

ta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o 

preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a)  não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifes-

tamente inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não pre-

vistas no edital. 

6.14.1 O julgamento da proposta será de menor preço por item, todas as propostas 

deverão estar em conformidade com o anexo III.1 deste edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresen-

tadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recur-

sos interpostos. 
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6.16.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do de-

sempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 3.5 e 3.5.1, deste edital. 

6.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apre-

sentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

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

forma: 

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

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 

proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

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

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facul-

tada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou coo-

perativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.16 deste edital, a apresenta-

ção de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, sa-

tisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18.  O disposto nos itens 6.16 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em 

que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pe-

queno porte ou cooperativa. 

6.19. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo to-

das e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

licitações deste Município, conforme subitem 15.2 deste edital. 

6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presen-

tes. 

                        7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 
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7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.538-02. 

                      7.1.2. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

e)  declaração de idoneidade 

f)  declaração de estar de acordo com todos os termos do edital.  

7.1.2.1 – A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados 

nas letras a, b, ou d deste subitem (7.1.2), caso já tenha apresentado quando do credenciamento 

junto ao pregoeiro. 

                         7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débito Relativos a Tributos Federais, INSS e à dívida ativa da União);  

c)certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (página eletronica 

www.tst.jus.br) 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) prova de regularidade dom a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da lici-

tante; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

                         7.1.4 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

a) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado capacidade técnica emitido por pes-

soa jurídica de direito público ou privado, de que a empresa já prestou serviços compatíveis com 

o objeto licitado; 

b)  a empresa deverá comprovar que possui no seu quadro técnico habilitado que 

cumpra as exigências necessárias para desenvolver e dar assistência na área do objeto contratado. 

http://www.tst.jus.br/
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c)  o técnico apresentado pela empresa deverá comprovar habilitação através de 

certificados e atestados que o habilitem a prestar serviços conforme sub item anterior. 

7.2. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilita-

rá a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de clas-

sificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respecti-

va licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclama-

rá a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a inten-

ção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e moti-

vada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifesta-

rem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da 

recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que pra-

ticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade da-

quele que houver dado causa à demora. 

                         10. DOS PRAZOS: 
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10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05(cinco) 

dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respecti-

vo prazo. 

10.3 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em  até 48 

(quarenta e oito) meses. 

                         11 - DO RECEBIMENTO: 

11.1. Após o recebimento, verificada a desconformidade de algum dos produtos, a 

licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.2. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue após a prestação 

de serviços contratada, mensalmente. 

                      12 - DO PAGAMENTO E DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

           12.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias após decorrido o mês anterior da 

locação do serviço. 

        As despesas decorrentes da aquisição de que trata este contrato correrão por conta da  

dotação orçamentária do exercício 2017 conforme codigo reduzido: 125,363,514,693. 

       O prazo de contratação se dará num período de até no máximo 48 meses, mediante 

termo aditivo, com observância  do estipulado pelo artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, devendo 

ser efetuado após a contratação da empresa. 

13 – DO REAJUSTE; 

O itens objeto deste edital, não sofrerão qualquer espécie de reajuste, no período 

de 12 meses após assinatura do contrato. Decorridos os 12 meses o valor do objeto poderá ser 

reajustado pelo índice do IGP-M ou outro índice que possa vir a subistituí-lo. 

                          14 - DAS PENALIDADES: 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penali-

dades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

do último lance ofertado; 



 11 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame 

e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor do último lance ofertado; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execu-

ção e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atua-

lizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: decla-

ração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o ca-

so. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalida-

de ou inadimplência contratual. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) Toda e qualquer alteração na legislação, fica a Empresa responsabilizada pelas alterações 

e manutenção do sistema, bem como a instalação e atualização das novas versões do sistema. 

 

b) A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério de necessidade, designar 

equipe para averiguação da real existência dos quesitos solicitados neste edital. 

 

c) A CONTRATADA deverá instalar o SOFTWARE nos equipamentos da Secretaria e 

importar os dados do atual software utilizado, o qual está a disposição para vistoria, caso 

necessário, para o Software da CONTRATADA, devendo arcar com os custos necessários a 
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importação dos dados do Software atual. 

 

d) A CONTRATADA deverá instalar somente os módulos solicitados pela Secretaria 

interessada. 

 

e) A contratada compromete-se a efetuar as instalaçãos dos sistemas em até 05 (cinco) dias 

após a assinatura do contrato, mediante autorização a ser emitida pela Secretaria Municipal. 

 

f) A contratada deverá realizar a conversão do banco de dados utilizado pela Secretaria da 

Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, concomitantemente a implantação do sistema. 

 

g) A contratada deverá disponibilizar para a implantação do sistema, na sede do Município, 

equipe própria ou profissional devidamente credenciado e apto para a boa execução dos serviços 

nos prazos estipulados; 

 

h) A contratada deverá disponibilizar ao Município todas as informações e suporte necessá-

rios para a instalação e configuração do sistema contratado bem como do SGBD utilizado, para 

que o município possa obter maior agilidade quando se fizer necessária a reinstalação dos mes-

mos em face de problemas que possam ocorrer nos micros onde o sistema está rodando, até 

mesmo exigindo a formatação destes. Essa agilidade se dará pelo fato de não ser necessária a 

presença de técnicos da contratada para reinstalação dos sistemas, podendo qualquer profissional 

de informática indicado pelo município fazê-lo. 

 

i) A contratada deverá garantir ao Município o bom funcionamento e desempenho do sis-

tema durante e após a implantação de cada módulo e do sistema como um todo; 

 

j) A contratada deverá fazer adaptações de campos e/ou formulários para inserção de regis-

tros de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal; 

 

k) Disponibilizar, em sua sede e na sede da Contratante quando chamado, suporte aos usuá-

rios, com recurso de atendimento pelos meios de telefone, e-mail e Chat ou ferramentas de su-

porte remoto, sem custos financeiros adicionais para a Contratante, fora àqueles já contidos na 

proposta da presente licitação; 
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l) A contratada deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou 

dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos serviços; 

 

m) Os programas que não comprovarem todos os recursos especificados e os dados já inseri-

dos em banco de dados através da conversão não serão recebidos. 

 

n) A instalação do objeto deverá começar em cinco dias, contados da autorização de início a 

ser emitida pela Secretaria e deverá ser executada e concluída em até 5 dias. 

 

o) A assistência técnica será prestada por chamado telefônico devendo ser aceito como for-

ma de iniciar o pedido de manutenção ou suporte técnico para fins de contagem de prazo de 

atendimento, que nunca deverá ser superior a 24 horas. A empresa terá 48 horas para corrigir 

eventuais erros ou falhas dos programas e posteriores alterações dos mesmos, após início da ma-

nutenção. 

 

p) As garantias relativas à qualidade do produto, à prevenção e à reparação de danos são 

aquelas indicadas pela Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de defesa do Consumi-

dor), de modo especial o constante no Capítulo IV daquele diploma legal. 

 

q) O presente contrato não cobre as despesas oriundas da configuração de computadores e 

de impressoras (Ex: Windows, vírus, deleções indevidas, rede, perda de HD, troca de impressora, 

etc), bem como decorrentes do uso indevido do sistema. 

 

r) A CONTRATANTE deverá disponibilizar os respectivos equipamentos e facultar o livre 

acesso aos profissionais da CONTRATADA, bem como definir os locais onde serão realizados 

os serviços de suporte técnico de software. Deverá dar prioridade aos funcionários da empresa 

para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da sua permanência nas instalações 

da CONTRATANTE. 

 

s) Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá fornecer sempre a versão 

atualizada do SOFTWARE. 

 

t) A Prefeitura, quando necessário, solicitará alterações no SOFTWARE por escrito, onde a 

CONTRATADA terá a obrigação de efetuar as alterações solicitadas sem custos financeiros 
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adicionais, desde que atendendo aos módulos listados para o objeto da presente licitação; 

u) O treinamento deverá ser efetuado nas dependências do município. 

15.1 – As despesas decorrentes da aquisição de que trata este edital correrão por conta de dota-

ções orçamentárias do exercício 2017 conforme codigo reduzido: 125;363;514;693. 

15.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas de-

correntes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Seberi, 

setor de licitações, sito na Av Flores da Cunha, nº 831, ou  pelos telefones (55) 37461122  ou fax 

(55) 37461127,  preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada 

para recebimento dos envelopes. 

15.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-

sente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licita-

ções. 

15.4. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça 

a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.6. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório pode-

rão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião por 

servidor da Prefeitura Municipal de Seberi ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração. 

15.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência 

da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o 

valor inicial contratado. 

15.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 

49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Seberi-RS,  para dirimir quaisquer lití-

gios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja.  
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Seberi-RS, 14 de Junho de 2017.   

 

 

             

                                                   Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em___-___-_____.  

_______________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Especificação e Características Mínimas do Objeto: 

 

01- SISTEMA PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA 

  

- Cadastramento de Produtores, com opção para importar do Cadastro da Secretaria Esta-

dual da Fazenda do Rio Grande do Sul (SEFAZ-RS) sem a necessidade de intervenção 

dos técnicos da contratada para tal; 

- Cadastro de Programas, de máquinas e outros serviços prestados pela secretaria, e das va-

riedades de milho disponibilizadas para o programa Troca-Troca; 

- Cálculo automático do valor a pagar nos financiamentos Troca-Troca; 

- Emissão automática do Contrato após o lançamento; 

- Controle de solicitações de Serviços; 

- Controle de Estoque de milho e outros produtos disponibilizados; 

- Emissão de cobrança bancária com código de barras no padrão Febraban; 

- Atualização monetária e correção de índices; 
 

 

02 - SISTEMA PARA CONTROLE DE FINANCIAMENTOS 
 

- Cadastramento de Produtores, com opção para importar do Cadastro da Secretaria Esta-

dual da Fazenda do Rio Grande do Sul (SEFAZ-RS) sem a necessidade de intervenção 

dos técnicos da contratada para tal; 

- Cadastro de Programas, de máquinas e outros serviços prestados pela secretaria, e das va-

riedades de milho disponibilizadas para o programa Troca-Troca; 

- Cálculo automático do valor a pagar nos financiamentos Troca-Troca; 

- Emissão automática do Contrato após o lançamento; 

- Controle de solicitações de Serviços; 

- Controle de Estoque de milho e outros produtos disponibilizados; 

- Emissão de cobrança bancária com código de barras no padrão Febraban; 

- Atualização monetária e correção de índices; 

 

 

03- SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 

PARA SER EM 03 (TRÊS) UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
-  Cadastramento da População, com opção para importar do Cadastro Nacional de Usuários 

do SUS (CADSUS) sem a necessidade de intervenção dos técnicos da contratada para tal; 

- Cadastramento de grupos de risco e seus participantes, podendo lançar os encontros com as 

respectivas faltas e presenças, assuntos trabalhados, profissionais envolvidos e observações 

gerais; 

- Para grupos de hipertensos, diabéticos e outros que possuem demanda mensal de medicamen-

tos, o sistema deverá permitir o registro das quantidades mensais retiradas por cada partici-

pante do grupo, e gerar relatórios consolidados e analíticos da demanda dos grupos. Também 

deverá imprimir a Ficha de Entrega, com o nome dos participantes e medicamento que cada 

um tem direito com espaço para assinatura dos mesmos quando recebem o medicamento. O 

sistema deverá controlar o prazo de validade das receitas, avisando quando a mesma estiver 

vencida; 
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- Cadastro dos Profissionais da Secretaria, responsáveis pelos atendimentos prestados aos usuá-

rios, com configuração da quantidade de fichas que cada um atende em cada dia e turno, e 

também configuração dos procedimentos Sigtap efetuados por cada um, sendo que estes pro-

cedimentos deverão aparecer como opções para o usuário clicar quando do lançamento do 

atendimento, dessa forma agilizando o atendimento ao paciente pois evita a necessidade de 

digitação de códigos de procedimento durante o atendimento;  

- Cadastramento das Unidades de Saúde do município, compatível com o sistema SCNES (Sis-

tema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) do Datasus; 

- Cadastramento de Fornecedores, podendo ser divididos em Fornecedores de Medicamentos, 

Fornecedores de Exames e Consultas, e Fornecedores de Serviços em Veículos da secretaria; 

- Módulo de Controle de Estoque de Materiais e Medicamentos, com registro das entradas de 

produtos com seus respectivos lotes e prazos de validade e registro das saídas por usuário do 

SUS, com opção de controle e acompanhamento de pedidos e de produtos a serem recebidos 

em licitações, relatórios da movimentação de produtos agrupado por medicamento, por forne-

cedor, por usuário, controle dos estoques dos lotes por prazo de validade dos produtos, com 

avisos de produtos vencidos e a vencer nos próximos dias, e estatísticas de dispensação men-

sal, semanal e diária de medicamentos para que o município possa prever a demanda a ser 

comprada com base em dados passados. O sistema deverá ter a possibilidade de armazenar, 

ainda, a demanda reprimida, isto é, os medicamentos que são solicitados na farmácia munici-

pal e que não tem em estoque. O sistema deverá possuir interoperabilidade com o Web Servi-

ce horus, do Ministério da Saúde, transmitindo para a Base nacional toda a movimentação re-

lativa aos componentes da farmácia Básica 

- Módulo para lançamento das Autorizações de Procedimentos na rede privada, onde deverá 

ser impresso autorizações para realização de Exames e Consultas fora do âmbito municipal, 

sendo que o modelo destas autorizações deverá ser adaptada segundo os interesses do muni-

cípio. O sistema deverá gerar relatórios dos procedimentos autorizados, agrupados por tipo de 

benefício, por pessoa, sexo, idade, por convênio, por fornecedor (prestador). 

- Módulo para lançamento de Requisições de Sorologia, para encaminhamentos aos laborató-

rios estaduais de exames sorológicos de HIV, contendo dados do paciente, do responsável, da 

coleta e se for pré-natal ou não.  

- Módulo de Atendimento Ambulatorial, possibilitando a emissão das FAAs – Fichas de Aten-

dimento Ambulatorial, segundo o layout a ser definido pelo município, preferencialmente o 

padrão Datasus. O sistema deverá possibilitar o agendamento de consultas, e o registro deverá 

ser de acordo com os códigos de procedimentos e CBOs atuais estabelecidos pelo SUS. O 

armazenamento das informações deverá ser individual e ao mesmo tempo por grupo familiar. 

O sistema deverá possibilitar ao usuário a geração de arquivos de produção PAB e não PAB 

para importação no Sistema Informação Ambulatória e/ou BPA Mangnético. Também deverá 

possibilitar o acompanhamento dos exames preventivos efetuados e das pessoas que não fize-

ram preventivo no ano desejado, agrupadas por idade. Deverá gerar relatórios totalizadores de 

atendimentos por profissional, por idade dos pacientes, por CID e procedimento; 

- Módulo de Vacinas, que permita o registro de todo o calendário básico de vacinação, e o his-

tórico de vacinas de cada munícipe, informando através de relatórios a produção realizada, 

bem como o agendamento de vacinas e a relação de faltosos (pessoas que estão com alguma 

vacina atrasada). Como o sistema será utilizado em rede, deverá ter recursos de alertar auto-

maticamente no setor de recepção (Módulo Atendimento Ambulatorial) e na farmácia (Módu-

lo Controle de Estoque) caso seja informado algum atendimento a alguma pessoa que possua 

vacina(s) atrasada(s), para que o profissional da secretaria de saúde possa avisar a pessoa e 

encaminhá-la para a aplicação da referida vacina. Deverá o sistema exportar dados para o SI-

PNI, do Ministério da Saúde; 

- Módulo Transporte de Pacientes, onde serão lançadas todas as viagens de veículos com a fi-

nalidade de levar pacientes para outras localidades a fim de realizarem exames e/ou consultas. 

O sistema deve gerar relatórios das viagens realizadas e emitir a lista de passageiros para o 

DAER. No agendamento da viagem deverá ser informado o local onde o paciente deve ir e o 

horário que tem que estar neste local, bem como se o motorista deve pegá-lo em casa ou não. 

Estas informações devem ser impressas no relatório de viagem. 
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Módulo de Vigilância Sanitária, onde deverá ser cadastrado todos os estabelecimentos fiscalizados no 

município, e informado todos os procedimentos efetuados pela equipe da Vigilância, gerando relatórios 

dos estabelecimentos e dos procedimentos realizados. 

 

04 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AS-

SISTÊNCIA SOCIAL E CRAS  

 

- Cadastramento de usuários da Assistência Social, com dados relativos à documentação de ca-

da indivíduo do grupo familiar, e endereço da família; 

- Cadastro da situação sócio-econômica dos usuários e famílias; 

- Cadastro de informações habitacionais dos usuários e famílias; 

- Cadastro de informações sobre o patrimônio das famílias; 

- Acompanhamento de benefícios recebidos pelos usuários, junto a outras esferas governamen-

tais (Bolsa-Família, BPC, Pensão....); 

- Possibilidade de desativar os cadastros sem entretanto excluí-los, para o caso de usuários que 

venham a falecer ou mudar de residência, e que desta forma não se possa mais efetuar lança-

mento de atendimentos a estes, mas que seja possível consultar históricos de atendimentos 

efetuados enquanto estavam ativos; 

- Cadastro de fotos vinculado ao cadastro de usuários, onde possam ser gravadas fotos da resi-

dência, da família, ou outras que o município julgar necessário; 

- Impressão de Ficha Cadastral, individual e familiar; 

- Cadastro dos Profissionais da Secretaria da Assistência Social, responsáveis pelos atendimen-

tos aos usuários; 

- Cadastro de unidades de atendimentos (CRAS, CREAS, Secretaria...); 

- Cadastro de fornecedores; 

- Cadastro de Grupos e Programas com seus respectivos participantes; 

- Lançamento das atividades efetuadas nos grupos, com registro de presença de cada participan-

te e observações sobre cada um, e informação dos profissionais envolvidos em cada encontro 

ou atividade; 

- Lançamento de atendimentos individuais nas unidades ou no domicílio do usuário, com emis-

são de Ficha de Atendimento para assinatura do usuário; 

- Lançamento de informações confidenciais dos usuários, com acesso restrito aos psicólogos e 

assistentes sociais, para informação dos prontuários; 

- Controle de solicitação e concessão de benefícios, onde deverão ser impressas autorizações 

conforme modelo proposto pelo município. O sistema deverá oferecer controle separado das 

solicitações de benefícios que estão pendentes e das que já foram concedidas, com dados do 

usuário beneficiado, profissional que atendeu, classificação do benefício, fornecedor, valor to-

tal e valor que será concedido pelo município, data da solicitação do benefício e data da con-

cessão, descrição do benefício e observações sobre o mesmo; 

- Possibilidade de desativar solicitações, para aquelas que não poderão ser atendidas, e dessa 

forma não deverão constar na relação das solicitações pendentes, porém deverão ficar no his-

tórico do indivíduo que ele solicitou tal auxílio; 

- Possibilidade de replicação de lançamentos, para agilizar o trabalho em situações que se repe-

tem periodicamente, alterando apenas a data do atendimento no novo lançamento gerado; 

- Impressão de histórico completo de atendimentos e benefícios pendentes e concedidos ao 

usuário a partir do cadastro do mesmo, visando com isso a praticidade na utilização do siste-

ma e rapidez para a busca das informações; 

- Relatório dos cadastros de usuários, famílias, fornecedores, profissionais e grupos; 

- Relatórios das atividades realizadas em grupos e participantes envolvidos; 

- Relatórios de atendimentos realizados por cada profissional da secretaria; 
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- Relatórios dos benefícios pendentes em um dado período, agrupados por família, por locali-

dade, ou por classificação do benefício; 

- Relatórios dos benefícios concedidos em um dado período, agrupados por família, por locali-

dade, por fornecedor, ou por classificação do benefício; 

- Geração de relatórios para a Central de Controle Interno, sobre os benefícios concedidos; 

- Demais relatórios necessários para o Censo CRAS, e formulários SUASWEB; 

- Registro de log, armazenando a data e hora de entrada e saída de cada usuário do sistema e 

todas as operações de inserção, atualização e exclusão de dados efetuadas por estes; 

- Todos os treinamentos efetuados nas dependências do município. 

- Disponibilização sem custos adicionais ao Município de todas as informações e suporte ne-

cessários para a instalação e configuração do sistema contratado bem como do SGBD utiliza-

do, para que o município possa obter maior agilidade quando se fizer necessária a reinstalação 

dos mesmos em face de problemas que possam ocorrer nos micros onde o sistema está rodan-

do, até mesmo exigindo a formatação destes.  

 

 

05 - SISTEMA DE EDUCAÇÃO – EDUCAR NO CONTROLE DE ALUNOS, TRANS-

PORTE ESCOLAR E CONTROLE BIBLIOTECÁRIO  
- Cadastramento de Alunos/Leitores com os todos os dados necessários à Secretaria Municipal de 

Educação, Escolas Municipais e Bibliotecas; 

- Cadastramento de Escolas; 

- Cadastramento de Turmas; 

- Cadastramento de Professores e Funcionários incluindo: 

o Dados de identificação; 

o Dados de endereço; 

o Dados de matrícula funcional. 

- Lançamento das Designações e Desligamentos dos professores nas suas respectivas escolas; 

- Lançamento de atestados médicos dos professores informando data, duração, profissional da saú-

de responsável pelo atestado; 

- Lançamento e controle de mudanças de classe e nível dos professores; 

- Lançamento das presenças e faltas de cada aluno para cada: dia letivo para séries iniciais; hora 

aula para séries finais; 

- Lançamento das notas de cada avaliação efetuada pelo professor; 

- Lançamento dos conteúdos de cada aula/dia letivo; 

- Possibilidade do próprio professor efetuar os lançamentos das presenças, avaliações, conteúdos e 

notas a partir de qualquer computador que o professor preferir, sem a necessidade de estar conec-

tado a internet. 

- Lançamento de notas e faltas de alunos as quais deverão ser utilizadas em boletins, atestados de 

transferências, ficha individual do aluno, atas de resultados finais, históricos escolares e outros re-

latórios gerenciais; 

- Lançamento de carga horária e dias letivos; 

- Impressão de Atas de Resultados Finais; 

- Impressão de Históricos Escolares; 

- Impressão de Boletins; 

- Impressão de Ficha Individual do Aluno; 

- Impressão de Atestados de Vaga 

- Impressão de Atestados de Transferências; 

- Impressão de Atestados de Matrícula; 

- Impressão de Caderno de Chamada apenas com dados da turma e nomes de alunos; 

- Impressão do Caderno de Chamada completo com todos os dados de dias/aulas com as presenças 

e faltas, contendo inclusive as avaliações e notas dos alunos em cada avaliação, e conteúdos re-

gistrados pelo professor; 

- Impressão de Relatório de Notas Parciais; 
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- Geração de gráficos de matrículas fazendo comparativos entre os anos letivos, escolas e séries; 

- Geração de gráficos de desempenho dos alunos, efetuando comparativos entre anos letivos, esco-

las e séries; 

- Integração de informações entre Secretaria Municipal de Educação e Escolas (as escolas devem 

gerar dados para serem recebidos na Secretaria Municipal de Educação, unificando os bancos de 

dados das escolas em um banco de dados centralizado, permitindo assim que não seja necessária 

implantação de uma rede de computadores entre todas as escolas); 

- Cadastramento de Autores 

- Cadastramento de Editoras 

- Cadastramento de Classificações Literárias 

- Cadastramento de todo o Acervo Bibliográfico; 

- Lançamento de empréstimos/devoluções de itens do acervo bibliográfico; 

- Lançamento de pesquisas efetuadas pelos leitores na biblioteca; 

- Relatórios de cadastramento de itens do Acervo Bibliográfico; 

- Relatórios de empréstimos de itens do Acervo Bibliográfico; 

- Impressão de etiquetas com código de barras dos itens do Acervo Bibliográfico; 

- Impressão de etiquetas com código de barras dos Leitores cadastrados; 
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ANEXO II 

MINUTA CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA 

Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão 

de Direito Publico, inscrito no CNPJ nº 87.613.196/0001-78, com Sede na Av. General Flores da 

Cunha 831, cidade de Seberi - RS, representada, neste ato, pelo Prefeito Municipal o Sr. Cleiton 

Bonadiman,     inscrito no  RG 7076388516, CPF 815.438.670-49, residente e domiciliado na 

Rua José Bonifácio, nº 351, Centro, Seberi/RS, doravante denominado de CONTRATANTE, e 

de outro lado a empresa ................, estabelecida na  ......................, no município de ................, 

inscrita no CNPJ sob n.º................, neste ato representado pelo ........................, residente e domi-

ciliado na cidade de ................., inscrito no CPF sob n.º....................., doravante denominada de 

CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei 8.666/93 consolidada e Processo 

Administrativo Licitatório n.º 93/2017, modalidade Pregão Presencial n.º 36/2017, DECLARAM 

pelo presente Instrumento e na melhor forma de Direito, ter Justo e Contratado o objeto nas clau-

sulas e condições conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

                 Constitui objeto da presente licitação a contratação de uma empresa para prestação de 

serviço, na área de locação de sistema de informações e assistência técnica, consistindo em um 

conjunto de Sistemas de Gestão Pública Municipal, incluindo serviços de implantação, migração, 

treinamento e a Locação de Licença por “Cessão de Uso” e Serviços de “Manutenção e Suporte 

Técnico”, a ser instalado em Servidor de Rede dedicado, usando SGBD - Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados, e para execução nas estações de trabalho o ambiente “Windows-Desktop”, 

conforme descrição constante no Anexo I do presente edital, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES 

 São partes integrantes e indesmembráveis deste Instrumento o processo administrativo nº 

93/2017 e o pregão presencial n.º 36/2017 e a proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

  O valor deste contrato é de R$ ....... (.....). 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA 
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          A efetivação  deverá ser realizada após a homologação e adjudicação do processo licitató-

rio.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

            O pagamento será efetuado em até 10 dias após decorrido o mês anterior da locação do 

serviço. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da aquisição de que trata este contrato correrão por conta das  

dotações orçamentárias de códigos reduzidos n°s 125;363;514;693 do exercício 2017. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

            O item objeto deste edital, não sofrerão qualquer espécie de reajuste, no período de 12 

meses após assinatura do contrato. Decorridos os 12 meses o valor do objeto poderá ser reajusta-

do pelo índice do IGP-M ou outro índice que possa vir a subistituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

            O prazo de contratação se dará num período de até no máximo 48 meses, mediante termo 

aditivo, com observância  do estipulado pelo artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser 

efetuado após a contratação da empresa. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento ajustado; 

Pela emissão das requisições autorizadoras da retirada do objeto do presente contrato. 

Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecido na Clausula quinta deste 

contrato. 

           Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

Pelos danos que possam  causar ao Município ou a terceiros  em qualquer caso, durante a execu-

ção do contrato, bem como  a reparação ou indenização sem ônus ao Município ou a terceiros;  

            Cumprir fielmente todos os itens da claúsula única do item 15 das disposições gerais do 

edital nº 36/2017. 
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CLÁUSULA DÉCIMA– DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão con-

tratual ou alteração que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consen-

timento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

Por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Fede-

ral 8.666 de 21 de junho de 1993; 

Por mútuo acordo ou conveniência Administrativa, recebendo a contratada somente pelo valor 

dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a  título de indenização ou 

qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento, Judici-

almente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Penalidades ; 

  A contratada, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos 

legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

I - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de lici-

tar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do últi-

mo lance ofertado; 

I - executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem pre-

juízo ao resultado: advertência; 

III - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do con-

trato; 

IV - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

V - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-

ção pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

VI - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de ini-

doneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o FORO da Comarca de Seberi, para dirimir dúvidas oriundas do presente 

contrato ou de sua execução, se for o caso. 

 E por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, 

em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e 

efeitos legais. 

 

 

                          Seberi, (RS), .............. de 2017. 

 

 

                                                          Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal 

 

                                                              .......................... 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

1 _______________________________       ,         2__________________________ 

De acordo em data supra. 

Assessoria Jurídica 
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ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA, COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE 

 

À Prefeitura Municipal de Seberi; 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 36/2017 –Processo Administrativo Licitatório nº 93/2017. 

 

Apresentação de Proposta Comercial e de declarações 

 

RAZÃO SOCI-
AL 

 

CNPJ  

ENDEREÇO  

FONE/FAX  

CONTATO  

* TABELA DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

 

Tem a presente a finalidade de apresentar-lhes a nossa proposta para   

Constitui objeto da presente licitação a contratação de uma empresa para prestação de servi-

ço, na área de locação de sistema de informações e assistência técnica, consistindo em um 

conjunto de Sistemas de Gestão Pública Municipal, nas condições estabelecidas no processo 

licitatório em referência. Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, 

inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. 

 

                  1.         Em consonância com os documentos licitatórios, declaramos: 

1.1 Que nos comprometemos efetuar o objeto deste processo licitatório, nas con-

dições exigidas no Edital e Anexo I – Relação de Produto; 

1.2 Que o prazo de validade da presente proposta comercial é de 60 (sessenta) di-

as; 

1.3 Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta 

correrão unicamente por nossa conta; 

1.4 Que reconhecemos à Prefeitura Municipal de Seberi o direito de aceitar ou re-

jeitar todas as propostas, sem que assista qualquer direito indenizatório às pro-

ponentes; 

1.5 Que a apresentação desta proposta considerou o pleno conhecimento das con-

dições locais que servirão de base para a execução do objeto a ser Contratado. 

1.6 Que o preço ofertado fixo e irreajustável, perfazendo o total de 

R$...............................(..........................................................), conforme plani-

lha a seguir. 

 

                  2.        Cabe-nos declarar, ainda, sob as penalidades da lei: 
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2.1 Que os dirigentes sócios e gerentes da empresa da qual somos representantes 

credenciados, não mantêm vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal 

de Seberi. 

2.2 Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não está sendo pu-

nida com suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para lici-

tar ou contratar com a Administração. 

2.3 Que a empresa não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (de-

zesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o ca-

so, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Fede-

rativa do Brasil. 

 

                  OBS: Declarar aqui neste espaço se se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

 

___________________, ____ de _____________ de _______. 

 

   

 

____________________________________________________________ 

Denominação social ou carimbo com assinatura do representante legal 
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ANEXO III.1 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 

 

 

Item Descrição dos sistemas Valor unitário 

 01  Sistema para Controle de Produção Pri-

mária  

 

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

 Implantação e treinamento do sistema R$................... 

 02 Sistema para Controle de Troca-Troca 

de Milho 

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

 Implantação e treinamento do sistema R$................... 

03 Sistema para Controle e Informações 

para a Secretaria Municipal de Saúde, 

para ser utilizado nas 03 (três) unidades 

de Estratégia de Saúde da Família 

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

 Implantação e treinamento do sistema R$................... 

04 Sistema de Controle e Informações de 

Benefícios da Assistência Social 

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

 Implantação e treinamento do sistema R$................... 

05 Sistema para Controle e Informações na 

Educação – Controle de Alunos, Trans-

porte Escolar e Controle Bibliotecário 

 

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

 Implantação e treinamento do sistema R$................... 

VALOR TOTAL ( 1 + 2+ 3 +4)  

                                         

 

OBS: Os sistemas da Secretaria da Saúde e Assistência Social, itens 03 e 04, deverão ser inte-

grados visando o cruzamento de dados de benefícios concedidos entre as secretarias. 

 


