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Santa Maria de Jetibá-ES, 28 de setembro de 2020. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020  

 

 

 O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, com sede na 

Rua dos Imigrantes, 245, Centro, Santa Maria de Jetibá, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 007/2018, de acordo com a Lei nº 10.520/02, a Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital. 

 

1 – CONDIÇÕES INICIAIS 

1.1 – Modalidade Pregão Presencial. 

1.2 – Processo Administrativo 11018/2020 

1.3 – Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote. 

1.4 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 

SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 

GESTÃO PÚBLICA, englobando cessão do 

direito de uso, instalação, implantação, 

treinamento, customização, migração, 

adequação, suporte técnico, atualização 

tecnológica e Assistência Técnica dos sistemas 

informatizados de gestão pública, conforme 

descrição contida no “Anexo 03” deste edital. 

1.5 – O presente certame será regido de acordo com a pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela 

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de 

junho de 1994, e alterações posteriores.  

1.6 – Este órgão se reserva no direito de adquirir parte do objeto desta licitação, ou rejeitar toda proposta, 

desde que haja conveniência para o mesmo. 

1.7 – O valor estimado da contratação está descrito no Anexo 03 do edital.  

1.8 – É vedada a participação no presente certame, de empresas que em cujo quadro social figurem 

servidores públicos da Administração Municipal de Santa Maria de Jetibá. 

1.9 – A contratação de empresa para fornecimento do objeto acima citado visa a melhoria da eficiência, 

eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejados pelo 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá ao que tange as atividades 

administrativas exercidas pelo Órgão. 

1.9.1 – Outro fator relevante é o tempo necessário de realização de todo o procedimento de 

desenvolvimento de uma solução, seja pela equipe interna ou contratando empresa para este fim, estimado 

entre médio a longo e, considerando a importância de um sistema informatizado de gestão pública no 

âmbito deste Órgão, o que mais uma vez, somente enfatiza a contratação pretendida através deste certame. 

1.9.2 – Em atendimento a Instrução Normativa TC nº 58, de 10 de dezembro de 2019, que regulamenta o 

envio de dados e informações, por meio de sistema informatizado (sistema de Compras, Contratos e 

Licitações), ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sendo obrigatoriedade a partir de 10 de 

maio de 2020, a remessa de todos os tipos de contratações realizadas por este Órgão. 

1.9.3 – Para fins de atendimento ao Pró Gestão, o meio de protocolo dos processos deve ser informatizado. 

Assim, a necessidade de aderir ao sistema de Gestão de Protocolos e Processos. 

1.9.4 – Considerando a demanda de servidores que solicitam a disponibilização do contracheque online, 

por residirem em outro Município e ainda pela praticidade. Ainda, visando transparência por parte deste 

Instituto de Previdência dos Servidores do        
Município de Santa Maria de Jetibá - ES 

 



Regime Próprio de Previdência Social, por meio do sistema de Serviços da Administração ao Cidadão 

na Internet. 

1.10 – A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução do serviço é facultativa a licitante 

e, quando realizada, deverá ser executada por responsável técnico indicado expressamente pela empresa 

licitante, com acompanhamento de servidor designado pela contratante. 

 

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES. 

2.1 – Até o dia 13 de outubro de 2020 às 13h00m, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) 

referentes a este Pregão deverão ser protocolizados junto ao Setor de Protocolo do Instituto de Previdência 

dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, localizado à Rua dos Imigrantes, 245, Centro, nesse 

município. Sua abertura se dará no mesmo dia, às 13h30m, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação, situada no mesmo endereço. 

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital. 

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Protocolo, 

devendo estar lacrados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os 

seguintes dizeres:  

 

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

 RUA DOS IMIGRANTES, N. 245, CENTRO 

 SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES 

 CEP: 29645-000 

 “PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020” 

 

2.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) dando ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 4.1.1. 

 

3 – CREDENCIAMENTO 

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante munido 

de documento que o credencie à participação (Anexo 04), respondendo o mesmo pela representada. 

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir das 13h30m. 

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e 

sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer 

documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com documento que o credencie (Anexo 

04), que o autorize a participar especificamente deste Pregão ou instrumento procuratório público, que o 

autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar 

declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

presente certame, em nome do proponente, acompanhado de Declaração de Porte da Empresa (Anexo 06). 

3.2.3 – Caso o representante presente faça parte do quadro social da empresa licitante, o mesmo deverá 

apresentar cópia do contrato social da empresa para fins de verificação do fato, acompanhado Declaração 

de Porte da Empresa (Anexo 06). 

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 

estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 

renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

4 – ABERTURA DOS ENVELOPES 

4.1 – Às 13h30m do dia 13 de outubro de 2020 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitações, localizada no endereço supra citado, sendo que nessa oportunidade 

os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação (Anexo 05). 

4.1.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração deverá ser entregue 

separadamente dos envelopes nº 01 – PROPOSTA e nº 02 – HABILITAÇÃO. 

4.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração 

de caráter obrigatório prevista no item 4.1, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração 

que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.  



4.1.3 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 4.1 em envelope 

apartado, acompanhada de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(Anexo 06), que deverá trazer os seguintes dizeres: 

   

   Instituto de Previdência dos Servidores do 

   Município de Santa Maria de Jetibá  

   Pregão Presencial nº 001/2020  

   Envelope Declaração 

 

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

5.1 – Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas 

neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição. 

5.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto 

desta licitação e que atendam as exigências deste edital. 

5.3 – Não será admitida à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de 

suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou 

que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

5.4 – Será concedido tratamento diferenciado as empresas enquadradas como microempresa ou empresas 

de pequeno porte para atender o previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.. 

 

6 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

6.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação 

necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, sendo que na parte externa deverão 

atender o prescrito no item 2.1.2 do presente edital.  

6.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 8.1 

deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos 

no item 9.1 deste Edital. 

6.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por tabelião de nota ou por servidor público do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 

Santa Maria de Jetibá, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes 

lacrados. 

 

7 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

7.1 – A Validade da Proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 

abertura da mesma 

 

8 – ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA 

8.1 – A proposta deverá conter a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), sendo datada e assinada 

por representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no “Anexo 03”; 

b) Os preços ofertados deverão ser cotados em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), 

incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, licenças e todas 

as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto, podendo ser reajustados conforme 

as variações de mercado visando manter o equilíbrio financeiro do contrato.  

8.2 – O preço unitário e o preço total deverão ser apresentados em algarismos.  

8.3 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem, baseada nas propostas de outros licitantes ou não 

previstas no edital. 

8.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de 

todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 

 

9 – ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 

9.1 - Os interessados deverão apresentar a documentação requerida no “Anexo 02” do presente edital. 

  

10 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

10.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 



10.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar 

DECLARAÇÃO (Anexo 05) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

10.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) na forma estipulada pelo 

item 4.1.1. 

10.3 – O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, 

pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as 

previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 

10.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 

condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes. 

10.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 

10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

10.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 

10.520/02, não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão 

os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

10.4.3 – Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada 

de maior preço, bem como os demais, em ordem decrescente de valor. 

10.5 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

10.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 

ordenação das propostas. 

10.7 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições 

que julgar serem necessárias a fim de por ordem ao certame. 

10.8 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

10.9 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

10.10 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao 

valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.11 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o 

atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital. 

10.12 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), 

a(s) licitante(s) será (ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR VALOR DO LOTE o 

objeto do certame, caso não ocorra à manifestação de recurso. 

10.13 – A adjudicação será feita a apenas um licitante por lote. 

10.14 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação 

ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de 

fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 

10.15 – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 

destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

10.16 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar 

intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 

 

11 – RECURSOS 

11.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 

10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre 

o recurso a Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. 

11.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, 

acompanhado de documentação pertinente; 



b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 

10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes 

específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo do Instituto de Previdência dos Servidores 

do Município de Santa Maria de Jetibá, sendo que fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias 

corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a 

intenção de recorrer. 

11.3 – Não serão considerados recursos encaminhados através de E-Mail. 

 

12 – PROVA DE CONCEITO 

12.1 – A empresa declarada como a melhor proposta após a sessão de lances, devidamente habilitada, antes 

da adjudicação pelo Pregoeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá, será convocada a realizar a apresentação dos sistemas ofertados em prazo a ser definido por ocasião 

da convocação. A apresentação acontecerá na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município 

de Santa Maria de Jetibá, situada à Rua dos Imigrantes, 245, centro, nesse município e será acompanhado 

por equipe técnica a ser designada para este fim. 

12.2 – A apresentação deverá seguir as recomendações contidas no “Roteiro para a realização da Prova 

de Conceito”, que consta do Anexo 08 do presente edital. Após a verificação do atendimento das 

exigências fixadas neste edital e anexos, o Pregoeiro de posse do laudo técnico emitido pelos avaliadores 

da Prova de Conceito, adjudicará o objeto do certame. 

12.3 – Em caso de reprovação da empresa melhor colocada na apresentação da Prova de Conceito, será 

convocado o licitante seguinte para o mesmo procedimento conforme descrito acima. 

 

13 – ADJUDICAÇÃO 

13.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado o Pregoeiro adjudicará o objeto, sendo que esta 

adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior. 

13.2 – A classificação das propostas, o julgamento das mesmas e a habilitação, serão submetidos à 

autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação, sempre que seja interposto 

recurso. 

13.3 – O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual nos termos do Art. 

64 da Lei 8.666/93.  

 

14 – DA HOMOLOGAÇÃO  

14.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidades dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

14.2 – Após a homologação referida no item anterior, o licitante classificado será convocado para 

assinarem instrumento contratual no prazo de até cinco dias úteis. 

 

15 – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

15.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e terá inicio imediatamente após a sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, devidamente justificado e por interesse 

do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, limitando-se a 48 

(quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

15.2 – O prazo máximo para o inicio da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de assinatura do contrato. 

15.3 – O prazo de instalação, conversão dos dados, treinamento e liberação, para pleno funcionamento da 

solução integrada, de acordo com os requisitos estabelecidos no presente edital não será superior a 90 

(noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato. 

15.4 – A instalação deverá proporcionar total operacionalidade dos subsistemas dentro dos ambientes 

existentes. 

15.5 – Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao final, todo o ambiente 

existente deverá continuar em produção. 

15.6 – O objeto deverá ser entregue na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 

Santa Maria de Jetibá, situado à Rua dos Imigrantes, 245, Centro, nesse município. 

 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 – As despesas inerentes a este Pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 



019001.0927200012.081- Manutenção das Atividades Administrativas - 33904000000 - Serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1430 - Ficha: 10 - Sub 

elemento: 33904006 - Locação de Software. 

 

17 – PAGAMENTO 

17.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, devidamente acompanhados da comprovação da execução 

dos serviços, até o 10º dia útil do mês subseqüente, e termo fornecido pelo setor responsável, após a apresentação 

de nota fiscal, sem emendas ou rasuras, que será devidamente conferida pelo servidor responsável, referente ao 

mês anterior ao da execução dos serviços. 

17.2 – O pagamento será efetuado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá após a liquidação da despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de depósito bancário em 

Conta Corrente, ou através de boleto bancário, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

18 – PENALIDADES E SANÇÕES 

18.1 – A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 

10.520/02 e nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

a) Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 05 (cinco) anos; 

b) O não cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega do objeto, sujeitará a contratada, a aplicação 

de multa de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o 

período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos não forem entregues na data prevista, sem justificativa 

aprovada pelo contratante 

18.2 – Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas neste edital e nos 

termos estabelecidos no contrato, estará sujeito à penalidade de multa cominatória de até 10% (dez por 

cento) incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 

18.3 – A aplicação da penalidade contida no item 18.2 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 

18.1. 

18.4 – É facultado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá aplicar 

o disposto no art. 40, XIV, “d” da Lei Federal nº 8.666/93 caso o contratante incorra nas infrações previstas 

na citada Lei. 

 
19 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 

no presente edital, e seus anexos. 

19.2 – O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá reserva-se o direito 

de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das 

informações apresentadas nas propostas. 

19.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

19.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 

necessário. 

19.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos 

licitantes, bem como qualquer outro servidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 

Santa Maria de Jetibá. 

19.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios de publicidade, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 

8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

19.7 – O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

19.8 – Informações complementares inerentes a este pregão, poderão ser obtidas pelos interessados pelo 

tel.: (27) 3263-4848, em dias úteis no horário de 7h30min as 11h00min e 12h30min às 17h00min.O edital 

completo está disponível no site do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria 

de Jetibá (www.ipssmj.es.gov.br), bem como no mural da sede do Instituto de Previdência dos Servidores 

do Município de Santa Maria de Jetibá. 

19.9 – O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 

proposta mais vantajosa para a Administração. 

19.10 – Dúvidas pertinentes ao objeto do certame devem ser esclarecidas através do telefone 27-3263-

1680 (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá). 

19.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 

http://www.ipssmj.es.gov.br/


Anexo 01 – Modelo de proposta; 

Anexo 02 – Documentação para habilitação; 

Anexo 03 – Descrição do objeto; 

Anexo 04 – Modelo de credenciamento; 

Anexo 05 – Modelo de declaração; 

Anexo 06 – Modelo de declaração de Porte da Empresa; 

Anexo 07 – Minuta Contratual, 

Anexo 08 – Roteiro para a realização da Prova de Conceito; 

Anexo 09 – Termo de Referência. 

 

 

 

MARCOS ROBERTO PELLACANI 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 01   
  

MODELO DE CARTA RESUMO DA PROPOSTA   
  
  

AO    
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE SANTA MARIA DE JETIBÁ   
ENDEREÇO:..................................................................................   
CEP:................................................................ .................................   
  

REF.:  Pregão Presencial   N.º...........,  
cujo objeto trata   
............................................................... 
............................................................... 
..................................... .......................... 
............................................................... 
................................................ ...............   

  
  
  
  
Prezados Senhores,   
  
  
  Pela Presente, submetemos a apreciação de V.S.as, a nossa proposta, relativo  às Condições do Edital em  
epígrafe, assumindo inteiramente a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na  
apresentação da mesma, e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos d o EDITAL DE  PREGÃO  
PRESENCIAL   N. º ........./.....   
  
  Nosso preço e o que segue:................................................................................................... ...............   
  
  A validade desta proposta e de .....(......) dias corridos, contados da data de sua apresenta ção.   
  
  Os pagamentos serão efetuados de acordo com o item  1 6   do Edital   de  Pregão Presencial     n.º ............/...........   
  
  
  Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica que  forem   necessárias a perfeita execução dos serviços,  
comprometendo - nos desde já, s ubstituir ou aumentar a qualidade/quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que  
assim exija a fiscalização do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá.   
  
    
  
                               Atenciosamente   
  
  
  
  
                ____________________________________   
                    Responsável pela Empresa   
                           Nome do Proponente   



ANEXO 02 
 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 

1. Cédula de Identidade e CPF do sócio administrador da empresa;  

2. Ato constitutivo registrado no órgão competente, e suas alterações; 

3. Inscrição no CNPJ;  

4. Prova de Inscrição Estadual, se houver; 

5. Prova de Inscrição Municipal; 

6. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a 

aptidão da licitante na realização de atividade anterior, compatível com o objeto licitado;  

7. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, (vedada substituição por 

balancete/balanço provisório); 

8. Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

9. Comprovação de que a empresa é proprietária dos sistemas solicitados neste edital, ou que detém direitos de 

comercialização, que deverá ser feita mediante apresentação de declaração da empresa proprietária, datada e 

assinada pelo seu representante legal, ou ainda por meio da apresentação de termo de cessão, com vigência mínima 

de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de abertura dos envelopes. 

10. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

11.  Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (ICMS); 

12. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS); 

13.  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

15. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da empresa, 

emitido pelo Fórum da Comarca da sede (será considerada a validade de 60 dias a partir da data de sua expedição 

quando a mesma não estiver expressa no corpo da certidão); 

Os documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados em Cartório ou por servidor público 
municipal, vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. 
 

 



 
 

ANEXO 03 

Descrição do Objeto 
 

Lote Descrição Valor estimado mensal R$ 

01 Compras, Contratos e Licitações R$ 1.200,00 

02 Gestão de Protocolos e Processos                                R$    950,00 

03 Serviços da Administração ao Cidadão na Internet R$ 1.1150,00 

 
O valor total estimado para contratação pelo período de 12 (doze) meses é de R$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos e reais). 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODOS OS SISTEMAS 

(Exceto para aqueles com características próprias, tais como os módulos web) 

1. O Software de Gestão Pública Integrado (tipo ERP) deverá ser um sistema “multiusuário”, “integrado”, “on-

line”, permitindo o compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum; 

2. Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP; 

3. Ser desenvolvido em interface gráfica; 

4. Funcionar em rede com servidores Windows Servers e estações de trabalho com sistema operacional Windows 

XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou superiores; 

5. Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso depois 

de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas; 

6. Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas, disponibilizando 

recurso de dupla custódia, utilizando o conceito de usuário autorizador, em qualquer função, selecionada a critério 

do usuário 

7. Em telas de entrada de dados, permitindo atribuir, por usuário, permissão exclusiva para gravar, consultar e/ou 

excluir dados; 

8. Registrar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, 

registrando data, hora e usuário; 

9. Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o nome do usuário; 

10. Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas; 

11. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior 

reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem 

impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada; 

12. Permitir que os relatórios sejam salvos em extensão de arquivos”.rtf, .txt e .xls” de forma que possam ser 

importados por outros aplicativos; 

13. Permitir a exportação das tabelas integrantes da base de dados do aplicativo em arquivos tipo texto; 

14. Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC ou ADO a partir de outros utilitários ou 

aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos etc.; 

15. Possuir ajuda on-line (help); 

16. Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de dados; 

17. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online; 

18. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados, por meio 

de triggers ou constraints; 

19. Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a Internet como meio de 

acesso; 

20. Permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, provendo rotinas de atualização 

automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões; 

21. Possuir ferramenta de criação/edição de relatórios que permita o desenvolvimento de novos relatórios a partir 

da base de dados existentes, bem como a edição dos relatórios novos e os já existentes, e suas inclusões no menu 

de cada sistema sem a necessidade de compilação do código-fonte; 
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22. Todos os relatórios de todos os sistemas aplicativos envolvidos devem poder ser incorporados ao sistema de 

informações gerenciais automaticamente no menu, quando desejar, sem a necessidade de substituição do 

executável; 

23. Todos os sistemas devem ter condição de importar um arquivo de texto, através de configuração de usuário 

para uma ou mais tabelas dos sistemas; 

24. Possuir Sistema Gerenciador de Banco de Dados Gratuito, FREE, preferencialmente de código aberto. Na 

eventualidade da solução ofertada demandar a utilização de SGBD proprietário deverá a empresa proponente 

indicar tal condição em sua proposta de preços e já computar os custos do licenciamento do respectivo software 

para os servidores de dados do Município; 

25. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces, integridade 

transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objeto-relacional, suporte a tipos 

geométricos; 

26. As regras de integridade do Gerenciador de Banco de Dados deverão estar alojadas preferencialmente no 

Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos privilégios de acesso do usuário e da forma 

como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente o banco de dados; 

27. O sistema deverá permitir a realização de “cópias de segurança” dos dados, de forma “on-line” e com o banco 

de dados em utilização; 

28. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas 

pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser 

totalmente automático, documentado e seguro; 

29. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do 

sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou 

tela de acesso ao sistema; 

30. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não 

autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 

cópia;      

31. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não 

autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 

cópia; 

32. Possuir ferramenta de assinatura eletrônica, através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que permita dar 

validade jurídica aos documentos gerados;  

33. Possibilitar, caso o órgão licitante desejar, que os documentos digitalizados já salvos também possam ser 

assinados eletronicamente com o uso da certificação digital. Esta ferramenta deverá ser propriedade da empresa 

fornecedora do Sistema ERP de Administração Pública; 

34. Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar. 

 

SISTEMA INTEGRADO COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MÓDULO I - CADASTRO DE FORNECEDOR (CRC) 

 

1. Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado de Registro Cadastral”, 

controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato. 

2. Possibilitar a cadastrar as informações do balanço dos fornecedores no sistema para que o mesmo possa calcular 

automaticamente os índices de liquidez. 

3. Controlar as certidões vencidas ou a vencer dos fornecedores. 

4. Permitir que o sistema avise quando for utilizado um fornecedor que teve contrato suspenso. 

5. Manter informações cadastrais das linhas de fornecimento dos fornecedores. 

6. Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancaria dos fornecedores. 

7. Calcular os índices de liquidez automaticamente após o preenchimento do balanço patrimonial. 

8. Mostrar tela de aviso de documentos a vencer ou vencidos dos fornecedores ao tentar abrir o cadastro de 

fornecedores. 

9. Emitir relatórios de documentos a vencer ou vencidos dos fornecedores. 

10. Ao cadastrar um fornecedor ter opção de definição do tipo de fornecedor de acordo com a lei complementar 

123/2009 



11. O sistema deve permitir fazer pesquisas através de link, para os sites do INSS, FGTS, Fazenda Municipal, 

Estadual e Federal. 

12. O sistema deve efetuar o controle de ocorrências dos fornecedores de materiais, serviços e obras como histórico 

de alterações no cadastro e restrições sofridas como multas e outras penalidades. 

13. Permitir que o relatório de certificado de registro cadastral – CRC – possa ser parametrizado pelo próprio 

usuário. 

 

MÓDULO II – SISTEMA DE COMPRAS 

1. O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir acompanhar todo o processo licitatório, 

envolvendo as etapas desde a preparação (processo administrativo) até o julgamento, registrando as atas, 

deliberação (preço global), mapa comparativo de preços. 

2. Possibilitar que através do módulo de compras possa ser feito o planejamento (previsão de consumo) para cada 

setor dentro de um período. 

3. Poder consolidar os planejamentos de compras gerando pedido de compras automaticamente. 

4. Permitir a geração de pedido de compras possa ser feito pelo próprio sistema em cada secretaria. 

5. Possuir integração com o sistema de licitações permitido verificar o andamento dos processos de compras. 

6. Permitir o cadastramento de comissões julgadoras informando datas de designação ou exoneração e os membros 

da comissão. 

7. Emitir quadro comparativo de preço após o processo de cotação para ver qual foi o vencedor da menor proposta. 

8. Possuir rotina que possibilite que a pesquisa e preço sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas 

dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade 

de redigitação. 

9. Ter recurso de encaminhar os pedidos de compras para pesquisa de preço, licitação ou autorização de 

fornecimento. 

10. Emitir resumo dos pedidos de compra em andamento, informando em que fase o mesmo se encontra e também 

sua tramitação no protocolo 

11. Todas as tabelas comuns aos sistemas de compras, licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar 

a redundância e a discrepância de informações. 

12. Integrar-se com a execução orçamentária gerando as autorizações de empenho, autorizações de fornecimento 

e a respectiva reserva. 

13. Possuir integração com o sistema de arrecadação criticando se o fornecedor possuir débitos fiscais. 

14. O Módulo de Compras não deverá permitir a alteração da descrição do material após sua utilização; 

15. Ter controle através de alerta e relatório no sistema quando o limite de dispensa de licitações for excedido de 

acordo com o tipo de material / serviço. 

16. Permitir a geração automática de autorização de fornecimento a partir da execução do processo de licitação. 

17. Realizar o controle do total das compras dispensáveis (sem licitações). Possibilitar a geração de ordem de 

compra pegando os dados da requisição. Caso utilize cotação de planilha de preços o sistema deverá pegar os 

valores automaticamente. 

18. Emitir relatório de autorização de fornecimento. 

19. Possuir Integração com o software de protocolo, podendo o processo ser gerado automaticamente conforme 

parametrização no ato do pedido de compra. 

20. Emitir relatório de valores médios de processos de pesquisa de preço para licitação. 

21. Ter recurso de consolidar vários pedidos de compras para formação de licitação. 

22. Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “layout” e 

ordens selecionáveis. 

23. Possibilitar a criação de modelos de documentos a serem utilizados para justificativa da dispensa de licitação. 

24. Possibilita anular um processo de compra justificando a sua decisão. 

 

MÓDULO III – SISTEMA DE LICITAÇÃO 

1. Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, 

modalidade de licitação e data do processo. 

2. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a 

habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de 

preços. 



3. O Módulo de Licitações não deverá permitir a utilização das despesas sem que haja disponibilidade 

orçamentária. 

4. O Módulo de Licitações deverá permitir sugerir o número da licitação sequencial, ou por modalidade. 

5. O Módulo de Licitações deverá permitir separar os itens do processo por despesa orçamentária a ser utilizada. 

6. O Módulo de Licitações deverá permitir copiar os itens de outro processo licitatório, já cadastrado. 

7. Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os participantes possam 

digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas automaticamente pelo sistema. 

8. Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas 

dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade 

de redigitação. 

9. Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para 

licitações diferentes. 

10. Ter modelos para todos os textos de licitações. 

11. Utilizar o recurso de mesclagem de campos em todos os modelos de documentos requeridos nas etapas da 

licitação e pesquisa de preços 

12. Ter configuração de julgamento por técnica, definidos as questões e as resposta. 

13. Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação. 

14. Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado. 

15. O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos para atender as exigências do 

Tribunal de Contas relativas à prestação de contas dos atos administrativos de licitações e contratos. 

16. O Módulo de Licitações deverá permitir a impressão de relatório para conferência de inconsistências a serem 

corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

17. O Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando a realização de 

despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação indevida, por ultrapassarem os 

respectivos limites legais; 

18. O Módulo de Licitações deverá permitir controlar os limites de cada modalidade estabelecidos em Lei através 

do objeto da compra. 

19. Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material. 

20. Permitir as seguintes consultas ao fornecedor: Fornecedor de determinado produto; Licitações vencidas por 

Fornecedor; 

21. Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais como: ordenação de 

despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de análise jurídica, parecer técnico e aviso 

de licitações; 

22. Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “layout” e 

ordens selecionáveis. 

23. Possuir recursos de fala que ao término de confecção de uma ata a mesma possa ser lida automaticamente pelo 

sistema para os fornecedores e membros da comissão 

24. O sistema de compras deve sinalizar automaticamente empates no julgamento de preços, de acordo com lei 

complementar 123/2006, mostrando os valores mínimos e máximos, inclusive a cada rodada de lance do pregão 

presencial. 

25. Indicar quais são a empresa empatadas na fase de julgamento dos preços. 

26. Possuir julgamento por maior desconto, ou melhor, oferta. 

27. Possibilitar que no tipo de julgamento de desconto ou melhor oferta às propostas de preços possam ser lançadas 

em porcentagem inclusive os modelos de ata, homologação. 

28. Ter controle da situação do processo de licitação, se ela está anulada, cancelada, concluída, suspensa, licitação 

deserta, fracassada ou revogada. 

29. O Módulo de Licitações deverá permitir gerar entrada no almoxarifado a partir da liquidação da mercadoria. 

30. Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto. 

31. Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todas as licitações cadastradas 

do sistema de compras, licitações e contratos. 

 

MÓDULO IV – PREGÃO PRESENCIAL 

1. Ter módulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo. 

2. Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens. 



3. Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automático por Item, classificação de material/serviço ou 

global. 

4. Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens. 

5. Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão. 

6. Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais participarão dos 

lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão. 

7. O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão Presencial automaticamente, 

conforme critérios de classificação impostos na legislação (Lei 10.520). 

8. Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor. 

9. Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada automaticamente 

mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão global do andamento do 

pregão. 

10. O Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e histórico com os lances. 

11. Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todos os pregões presenciais 

cadastrados no sistema de compras, licitações e contratos; 

 

MÓDULO V – REGISTRO DE PREÇOS 

1. Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 8.666/93, facilitando 

assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a necessidade de controle de mercadorias em 

estoque físico. 

2. Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço. 

3. Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores. 

4. Conter base de preços registrados. 

5. Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor. 

6. Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores mediante registro de preço. 

 

MÓDULO VI – SISTEMA DE CONTRATOS 

1. Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência, cronograma de entrega e pagamento e 

penalidades pelo não cumprimento) e seus aditivos, reajustes e rescisões, bem como o número das notas de 

empenho. 

2. Fazer com que a geração do contrato seja automática sem que o usuário tenha que redigitar todo o processo. 

3. Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de mesclagem para serem usado pelo 

sistema. 

4. O Módulo de Contratos deverá permitir a definição e o estabelecimento de cronograma de entrega dos itens dos 

contratos. 

5. O Módulo de Contratos deverá permitir a definição e o estabelecimento de cronograma de pagamentos dos 

contratos. 

6. O módulo de contrato deverá controlar o saldo de material contrato. 

7. Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data. 

8. Registrar as medições da execução do contrato informando o percentual de conclusão a cada medição. 

9. O sistema deve possibilitar cadastramento de aditamento contratual. 

10. O sistema deverá sinalizar com antecedência o vencimento dos contratos. 

11. O sistema deverá controlar os contratos por unidade gestora. 

12. Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todos os contratos cadastrados 

no sistema de compras, licitações e contratos. 

 

MÓDULO VII – COTAÇÃO ELETRÔNICA 

1. Sistema com banco de preços para pesquisa de valores fechados em licitações de até no máximo os últimos 5 

anos que serão utilizados em novos processos de compra na formação de preço médio de mercado; 

2. O banco deve possuir no mínimo 250 mil registros de preços;  

3. O sistema deve possuir campo de pesquisa de produtos pelo nome e uma busca avançada onde o usuário possa 

buscar com os seguintes filtros: 

- Fornecedor (CNPJ e razão social); 

- Valor unitário 

- Quantidade licitada;  



4. Para que o usuário possa avaliar qual registro se enquadra melhor na realidade da sua cotação o sistema deverá 

consistir que o item anterior forneça uma lista retornada da busca com as seguintes informações mínimas: 

- Nome do produto/serviço; 

- Unidade de medida; 

- Quantidade licitada; 

- Valor unitário; 

- Data de homologação; 

- Fornecedor.  

5. Condicionar que do relatório gerado no item anterior o usuário deve ter a opção de ordenar os registros por 

valor, quantidade, descrição e data de homologação.  

6. Sistema deve oferecer ao usuário a opção de gerar uma lista de preços selecionados por ele, podendo o usuário 

editar a lista e posteriormente imprimi-la com os dados gerados na busca acrescidos do número de processo do 

registro e CNPJ do fornecedor, afim de facilitar a cotação. 

 

SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE PROTOCOLO E PROCESSOS 

MÓDULO I - PROTOCOLO E PROCESSOS 

1. O módulo de protocolo e controle de processos deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com 

registro do seu recebimento e tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis; 

2. Permitir o cadastramento do workflow por assunto, bem como definindo os setores onde os processos irão passar 

e a previsão de permanência em cada setor; 

3. Emitir relatório de impressão de workflow; 

4. Possibilitar que a parametrização da sequência da numeração dos processos pode ser criada pelo próprio usuário, 

bem como poder definir se a sequência por ano, mês, origem e espécie; 

5. Emitir relatório de etiqueta de processo; 

6. Manter registro de palavra-chave para facilitar a pesquisa dos processos; 

7. Possibilitar a digitalização e inclusão de imagens ou de outros documentos, relacionadas ao processo; 

8. Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo definido em cima de 

informações de grau de dificuldade, impacto e prazo. 

9. Possuir recurso de abertura de volume para processo, bem como informando o número do volume, data de 

abertura e responsável; 

10. Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do processo; 

11. Permitir controlar os documentos exigidos por assunto; 

12. Permitir a formatação de termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de 

Volume, Termo de Desentranhamento etc.; 

13. Permitir registrar os pareceres sobre o processo, histórico de cada trâmite sem limite de tamanho de parecer; 

14. Possibilitar o envio e recebimento online dos processos com controle de senha/usuário; 

15. Permitir controlar toda tramitação dos processos dentro da instituição, entre usuários e órgãos que possuam 

acesso aos programas; 

16. Ter recurso que, ao enviar o processo, o sistema efetua crítica sobre providências a concluir, desta forma 

podendo ser parametrizado pelo próprio usuário; 

17. Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou 

alteração) relacionada a um determinado processo, inclusive nas suas tramitações; 

18. Possibilitar que cada órgão registre ou consulte os processos sob sua responsabilidade; 

19. Possibilitar consultas diversas por número de processo, por requerente, órgão, assunto, data de movimentação, 

data de abertura e data de arquivamento; 

20. Permitir consulta aos dados do processo através de código, nome do requerente, CPF/CNPJ e da leitura do 

código de barras impresso na etiqueta; 

21. Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”; 

22. Possibilitar o controle do histórico dos processos em toda a sua vida útil; 

23. Manter e mostrar o registro de funcionário, data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite; 

24. Emitir relatório de histórico de tramitação dos processos; 

25. Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos utilizando a certificação 

digital; 

26. Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado eletronicamente; 



27. Possuir integração com o módulo de tributário, verificando no ato da inclusão de um processo se o contribuinte 

possui débitos fiscais junto ao Município; 

28. Possuir parametrização no qual o próprio usuário pode definir se, ao gravar um processo, o sistema não vai 

criticar, vai criticar e vai criticar e bloquear contribuintes com débitos fiscais; 

29. Possuir recurso de digitalização para OCR; 

30. Possuir rotina de arquivamento de processos com identificação de sua localização física; 

31. Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos por data de abertura e data de encerramento, 

selecionando o arquivamento em diversos locais, constando número do processo e quantidade de folhas.  

 

MÓDULO II – CONTROLE INTERNO DE DOCUMENTOS 

1. Permitir o controle de todos os documentos internos do órgão, tais como: Ofícios, CI's etc.; 

2. Permitir a personalização de números sequenciais para cada espécie de documento; 

3. Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo definido em cima de 

informações de grau de dificuldade, impacto e prazo; 

4. Permitir cadastrar vários modelos para serem utilizados posteriormente, agrupando pela espécie; 

5. Todos os documentos modelos e gerados devem ficar armazenados no banco de dados; 

6. Permitir anexar arquivos digitais para os documentos gerados; 

7. Permitir a tramitação dos documentos gerados em módulo único, identificando se o mesmo é documento, 

processo, ouvidoria ou legislativo; 

8. Permitir que o documento gerado possa ser associado a um assunto e que o mesmo já identifique sua a 

destinação; 

9. O sistema deve emitir relatórios de comprovante de abertura de documentos assim como o conteúdo do 

documento; 

10. Permitir que as formatações dos documentos possam ser efetuadas através de editor externo, de fácil manuseio, 

já conhecidos ou utilizados pelo usuário (Microsoft Word); 

11. Permitir identificar por quais setores e pessoas o documento teve suas tramitações, inclusive com data e hora 

possibilitando também a visualização dos pareceres, identificando possíveis dias de atrasos e permanência; 

12. Possibilitar a integração de documentos e processos de forma que um possa ser anexado ao outro e que as 

tramitações sejam conjuntas; 

13. Permitir que as consultas das tramitações possam ser efetuadas através da Internet de forma privada, utilizando 

chave única de consulta para cada documento e autor; 

14. Permitir consultas de documentos por código de barras, assunto, espécie, ano, número, data, palavra-chave, 

detalhamento, autor, interessado e requerente, dentre outros; 

15. Permitir efetivo controle de perfis de usuários possibilitando que determinados sejam restritos a fazer operações 

do tipo inclusão, exclusão, alteração e consulta em qualquer módulo que seja necessário; 

16. Permitir que os usuários possam ser autorizados a fazer as tramitações somente em setores específicos, 

inclusive determinar parâmetros de início e desligamento; 

17. Emitir relatório de impressão de workflow; 

18. Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos utilizando a certificação 

digital; 

19. Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado eletronicamente; 

20. Possuir recurso de digitalização para OCR; 

21. Permitir o arquivamento dos documentos de forma que possamos identificar endereçamentos físicos (rua, 

estante, prateleira, caixa, recipiente etc.) controlando a permanência que os mesmos ficarão arquivados. 

 

MÓDULO III – OUVIDORIA 

1. O módulo de ouvidoria deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu 

recebimento e tramitações até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis; 

2. Permitir o cadastramento do workflow por assunto, bem como definindo os setores onde os processos irão passar 

e a previsão de permanência em cada setor; 

3. Emitir comprovante de ouvidoria para o interessado no momento da inclusão do assunto, com login e senha pela 

web; 

4. Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou 

alteração) relacionada a uma determinada ouvidoria, inclusive nas suas tramitações; 

5. Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os assuntos de ouvidoria sob sua responsabilidade; 



6. Permitir controlar toda tramitação dos assuntos de ouvidoria dentro da instituição, entre usuários e 

departamentos que possuam acesso aos programas; 

7. Possibilitar a digitalização e inclusão de imagens em documentos anexando a uma ouvidoria; 

8. Permitir a formatação de termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de 

Volume, Termo de Desentranhamento etc.; 

9. Possibilitar o envio e recebimento on-line de ouvidorias com controle de senha/usuário; 

10. Possibilitar consultas diversas ouvidorias por requerente, setor/departamento/secretaria, assunto, data de 

movimentação, data de abertura e data de arquivamento; 

11. Permitir consultas aos dados da ouvidoria através de código, nome do requerente, CPF/CNPJ e da leitura do 

código de barras impresso na etiqueta; 

12. Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”; 

13. Possibilitar o controle do histórico dos assuntos das ouvidorias geradas; 

14. Manter e mostrar o registro de funcionário, data de todo cadastramento ou alteração das ouvidorias em trâmite; 

15. Possibilitar que todos os assuntos de ouvidoria registrados possam virar um processo de protocolo oficial, caso 

seja necessário;  

16. Possibilidade de criar fontes de pesquisa para saber o que realmente a população pensa de um determinado 

assunto para facilitar as providências por parte da administração; 

17. Cadastro de pesquisas e perguntas para que a população de a sua opinião sobre o assunto; 

18. Possibilitar que a resposta da opinião do cidadão seja feita via telefone ou via Internet no site oficial do 

Município; 

19. Gerar relatórios de controle de todos os assuntos pesquisados pela ouvidoria com a população; 

20. Possibilidade de criar gráficos que demonstre a opinião da população sobre os itens pesquisados facilitando a 

avaliação das pesquisas criadas; 

21. Emitir relatório de impressão de workflow; 

22. Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos utilizando a certificação 

digital; 

23. Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado eletronicamente; 

24. Possuir recurso de digitalização para OCR; 

25. Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo definido em cima de 

informações de grau de dificuldade, impacto e prazo; 

26. Possuir rotina de arquivamento de ouvidorias, com identificação de sua localização física ou digital. 

 

MÓDULO IV – OUVIDORIA WEB 

1. Possibilitar que qualquer pessoa possa registrar uma ouvidoria, seja do tipo que for, pela web, não sendo 

necessária a identificação da pessoa; 

2. Possuir módulo de tramitação de ouvidoria via web para que setores que não tem acesso à rede do órgão possam 

fazer suas movimentações; 

3. Possibilitar consulta a tramitação da ouvidoria via web demonstrando em quais setores o processo passou e o 

despacho dado por cada setor. 

 

MÓDULO IV – FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS  

1. Possibilitar a eliminação de espaço no início e fim do registro; 

2. Possibilitar definição de consultas parametrizadas; 

3. Possibilitar a eliminação de registros não utilizados; 

4. Possibilitar a correção de duplicidades de registros após análise e vinculação de semelhança; 

5. Possibilitar análise de registros em duplicidades por: igualdade, semelhança, igualdade ou semelhança; 

6. Possibilitar verificação de utilidade de registros por área (RH, protocolo, compras, almoxarifado, etc.) 

7. Possibilitar a impressão da consulta realizada; 

8. Em casos específicos, possibilitar apenas a inativação do registro, mantendo todo o histórico de cadastro do 

registro. 

 

SISTEMA DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET 

 

Módulo I – Características Gerais do Sistema de Serviços da Administração ao Cidadão na Internet 



1. Funcionar em rede com servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD e estações de trabalho com sistema 

operacional Windows 98, NT, 2000, XP ou GNU/Linux, simultaneamente; 

2. Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, 

registrando data, hora e o usuário; 

3. Prover efetivo controle de acessos ao aplicativo através de uso de senhas permitindo bloqueio de acesso depois 

de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas; 

4. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior 

reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem 

impressas, além de permitir a seleção da impressora de rede desejada; 

5. Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de dados em SQL ANSI; 

6. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online; 

7. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados, por meio 

de triggers ou constraints; 

8. Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos utilizando a Internet como meio de acesso; 

9. Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que possua o padrão SQL ANSI; 

10. SGBD totalmente de domínio público e possua licença BSD e seja fornecido ou cedido gratuitamente pela 

empresa contratada; 

11. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: Point-in-time Recovery (PITR), Tablespaces, Suporte a 

Clisterização, Integridade Transacional, Stored Procedures, Views Triggers, Suporte a Modelo Híbrido Objeto-

relacional e Suporte a Tipos Geométricos; 

12. SGBD que possua recursos para ser executado em microcomputadores que utilizem 01 (um) ou mais 

processadores, não seja limitado na capacidade de armazenamento e de acessos a sua base; 

13. As regras de integridade do gerenciador de banco de dados deverão estar alojadas preferencialmente no 

Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos privilégios de acesso do usuário e da forma 

como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente o banco de dados; 

14. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas 

pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser 

totalmente automático, documentado e seguro; 

15. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do 

sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela 

de acesso ao sistema; 

16. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não 

autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 

cópia; 

17. Utilizar arquitetura de rede padrão TCP/IP; 

18. Ser compatível com ambiente multiusuário permitindo a realização de tarefas concorrentes; 

19. Utilizar SGBD relacional na camada de acesso a dados para prover armazenamento e integridade das 

informações em banco de dados e integridade referencial de arquivos e tabelas do banco de dados Postgres 8.1 ou 

superior, Oracle 10G ou superior e Microsoft SQL Server 2000 ou superior; 

20. Possuir interface gráfica utilizando navegador web, compatível com Internet Explorer 7.0 (ou versão superior) 

ou Mozila 2.0 ou superior. Não serão admitidas interfaces no modo caractere ou baseadas em “templates” ou 

“frameworks” que impossibilitem a cessão irrestrita do código fonte da solução; 

21. Possuir padronização em componentes como: Telas, Relatórios, Links, Documentação, Tabelas e Nomes de 

Campos do Sistema; 

22. Prover o controle efetivo do uso de sistemas oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos 

indevidos às informações, através do uso de senhas; 

23. Possuir controle de troca e expiração de senhas e armazenamento das senhas criptografadas. 

 

MÓDULO II – CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DA 

ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET 

1. Exigir senha e confirmação de senha do interessado em serviços do portal; 

2. Conter rotina que registre as solicitações de acesso aos serviços do portal no módulo de protocolo e processos 

gerando um número de protocolo de solicitação e exigindo o fornecimento de informações cadastrais de praxe das 

pessoas interessadas; 

3. O acesso às informações privativas exclusivamente com “login” de acesso e senha; 



4. O acesso às informações de domínio público sem “login” e sem senha; 

5. Possibilitar que os usuários do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

emitam cópia de seu recibo de pagamento; 

6. Que os usuários imprimam seus respectivos comprovantes de rendimentos para fins de declaração anual de 

imposto de renda; 

7. Consultar licitações por período, número de licitação ou licitações em andamento, possibilitando a visualização 

da modalidade, situação, julgamento, comparação, histórico, publicações e edital; 

8. O registro de uma sugestão, opinião, denúncia etc, (permitindo configuração) de usuário identificado e 

encaminhar para o setor competente, gerando um número de protocolo de registro, propiciando a posterior consulta 

do mesmo; 

9. A consulta de um registro de sugestão, opinião, denúncia etc, realizado de forma anônima, através do número 

do protocolo; 

10. O cadastramento de usuários com acesso a várias funcionalidades, obedecidas às regras de permissão e acesso 

da empresa em diferentes setores; 

11. A consulta do andamento do processo administrativo identificando login e senha do servidor; 

12. O acompanhamento dos acessos aos serviços, de formar geral ou por período, bem como o comparativo de 

acessos entre dois períodos; 

13. Possibilitar a emissão de guias de recolhimento de qualquer tributo municipal, vencida ou não; 

14. Cota única ou parceladas, com adicionais calculados em guia padrão FEBRABAN, pronta para o recolhimento; 

15. Possibilitar a emissão e a consulta da autenticação de certidão negativa de débitos municipais; 

16. Possibilitar ao contribuinte obter informações referentes a protocolo; 

17. Possibilidade de consulta por: Descrição do processo, situação, pareceres e trâmites, e se o processo foi deferido 

ou indeferido; 

18. Possibilitar ao contribuinte ter acesso a documentação necessária para dar entrada de processos junto ao 

protocolo, baseado na informação constante do banco de dados; 

19. Permitir que as pessoas operem o sistema, através da Internet, respeitadas suas permissões, de forma que 

possam se auto atender; 

20. Possibilitar a obtenção de informações referente a pagamentos realizados num determinado período desejado. 

 
 

DEMAIS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO OBJETO 

 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

Os módulos a serem fornecidos devem atender aos requisitos de funcionalidades e por questões de 

compatibilidade, a contratação dos sistemas de Compras, Contratos e Licitações e Serviços da Administração ao 

Cidadão na Internet devem ser integrados de forma automática aos softwares já existentes de Recursos Humanos 

e Folha de Pagamento e ainda, ao sistema de Contabilidade Integrado Financeiro e Orçamentário, não sendo 

permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.  

O sistema de Gestão de Protocolos e Processos poderá ser distinto dos demais softwares. 

DO AMBIENTE TECNOLÓGICO 
Deverão ser executados no ambiente tecnológico da informação usado, e planejado, pelo Instituto de Previdência 

dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES, conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente 

compatibilizados, ainda que condicionados à instalação, pelo adjudicatário, de software básico complementar: 

O sistema operacional deverá funcionar em rede com servidores Windows Servers e estações de trabalho com 

sistema operacional Windows 98, NT, 2000, XP, 7, 8 ou 10, padrão tecnológico adotado pelo Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. 

A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo TCP/IP; 

O software básico complementar necessário à perfeita execução dos sistemas ofertados no ambiente descrito 

deverá ser relacionado pela contratada, que deverá também especificar o número de licenças necessárias à sua 

completa operação, o não relacionamento, significa que a licitante fornecerá a suas expensas todos os softwares 

complementares a execução da solução proposta, ou ainda que o mesmo não necessite de tais complementos. 

O processo de Instalação dos módulos/sistemas deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, 

preferencialmente, através de aplicações, evitando que os usuários tenham que efetuar procedimentos manuais 



para instalação dos mesmos e configuração de ambiente.  Todo o processo de criação e configuração dos 

parâmetros de acesso ao banco de dados deverá estar embutido nas aplicações. 

Todos os softwares componentes devem permitir, sem comprometer a integridade do Sistema proposto, a sua 

adaptação às necessidades da contratante, por meio de parametrizações e/ou customizações. 

DA RECUPERAÇÃO DE FALHAS E SEGURANÇA DE DADOS 
A recuperação de falhas deverá ser automática, ocorrendo de forma transparente ao usuário. O sistema deverá 

conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário. 

O sistema deverá permitir a realização de backups dos dados de forma on-line (com o banco de dados em 

utilização). 

As transações no sistema, devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, 

hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, para eventuais necessidades de auditoria posterior. 

As regras de Integridade dos Dados devem estar alojadas no Servidor de Banco de Dados e não nas aplicações – 

Front-End, de tal forma que um usuário que acesse o Banco de Dados por outras vias não o torne inconsistente. 

Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se automaticamente, sem intervenção de 

operador, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade interna da base 

de dados correspondente ao último evento completado antes da falha. 

DA CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL 

Transacional 

Deverá operar por transações (ou formulários ‘on-line’) que, de forma especializada, executam ou registram as 

atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis 

em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, 

diretamente no órgão onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados 

transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato. 

O sistema deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse. (habilitação das teclas “enter”, 

“tab” e “hot-keys”). 

Deverá ser um sistema multiusuário, com controle de execução de atividades básicas, integrado, ‘on-line’. Deverá 

participar diretamente da execução destas atividades, através de estações cliente e impressoras remotas, instaladas 

diretamente nos locais onde estas atividades se processam. Deverá recolher automaticamente os dados relativos a 

cada uma das operações realizadas e produzir localmente toda a documentação necessária. 

SEGURANÇA DE ACESSO E RASTREABILIDADE 

As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. O sistema 

deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de acesso específicos por grupos de 

usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível do acesso 

(somente consulta ou também atualização dos dados). 

As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato. 

O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do organograma, de forma que 

usuários de setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam alterar dados de outros 

setores. 

As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), de forma a 

possibilitar auditorias futuras. 

Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não 

autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva. 

DOCUMENTAÇÃO ‘ON-LINE’ 

Deverá incorporar documentação ‘on-line’ sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação 

deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado assunto. 

INTERFACE GRÁFICA 

Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das tarefas deverão fornecer ajuda automática ao 

usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, sem necessidade de se recorrer ao ‘Help on-

line’. 

A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente gráfico Windows (Microsoft). 

DOCUMENTAÇÃO 

Permitir documentar as alterações ou parametrizações realizadas no Sistema Proposto de forma homogênea e 

coerente com a documentação original dos sistemas. 

Implementar controles de alterações e de versões dos objetos do Sistema Proposto. 



Permitir completo reaproveitamento das parametrizações efetuadas na implantação de novas versões dos 

softwares. 

DOS REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 

APLICATIVOS 

Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, deverá ser feito em 

conjunto com os funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

para todos os itens a serem adaptados pelo licitante. 

Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas licitados. Isto requer o 

efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a serem convertidos e seus 

relacionamentos. 

Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas dos sistemas licitados, 

utilizando os meios disponíveis neste Órgão. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, fornecerá os arquivos dos dados em formato “txt” para migração, com os respectivos lay-outs. 

A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR O SUPORTE NA SEDE DESTE ÓRGÃO. 

a) Durante todo o processo de levantamento para customização e na implantação; 

b) Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção; 

c) Na primeira execução de rotinas de cada sistema durante o período de vigência do contrato. 

DOS RELATÓRIOS, O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INCLUSÃO DO BRASÃO DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 

Deverá acompanhar os módulos dos sistemas, objeto deste contrato, uma ferramenta para elaboração de relatórios 

a ser disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de relatórios personalizados. 

Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em disco, em outros 

formatos, que permitam serem visualizados posteriormente ou impressos, além de permitir a seleção e 

configuração da impressora local ou de rede disponível. 

DA METODOLOGIA 

A LICITANTE DEVERÁ: 

Apresentar sua metodologia de gerência de projetos a ser adotada para a implantação dos Softwares, contemplando 

a identificação das fases, etapas, atividades e tarefas que considere pertinente ao objeto desta licitação. 

Descrever seu plano de trabalho e cada fase da metodologia, possibilitando ganho de produtividade nos trabalhos 

de implantação. 

Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser descritas em língua portuguesa, 

assim como todos os demais elementos. 

DO TREINAMENTO 

A contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento para a Equipe da Contratante abrangendo os níveis técnico 

e gerencial, conforme tabela abaixo: 

 

USUÁRIOS E TÉCNICOS 

Sistema Quantidade de profissionais previstos* 

Compras, Contratos e Licitações 01 

Gestão de Protocolos e Processos  01 

Serviços da Administração ao Cidadão na Internet  01 

* Os números foram apresentados sumarizados, serão dimensionados por módulo, conforme sua área de atuação 

e plano de treinamento apresentado. 

OS PLANOS DE TREINAMENTO DEVEM CONTER OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: 

Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

Público alvo; 

Conteúdo programático; 

Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, documentação técnica, etc.; 

Carga horária de cada módulo do treinamento (não inferior a 06 horas por módulo/ turma); 

Processo de avaliação de aprendizado; 

Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, fotos, etc.) 

Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que: 

Caberá a CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais 

adequados, necessários à realização dos treinamentos; 



As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, 

diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

O PERÍODO SERÁ DE ACORDO COM O DESCRITO NO CRONOGRAMA PROPOSTO 

As turmas admissíveis por curso serão: 

Matutino (8:00h às 11:00h) 

Vespertino (13:00h às 17:00) 

Integral (8:00h às 11:00 e 13:00 às 17:00) 

Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador para cada dois participantes, fornecidos 

pela CONTRATANTE; 

Haverá a disponibilidade de uma impressora, por parte da Contratante, na sala de treinamento, para testes de 

relatórios; 

As instalações terão iluminação compatível e refrigeração fornecido pela CONTRATANTE; 

Será fornecido Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de 70% das 

atividades de cada curso; 

As despesas de envio de servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá – ES, para treinamento fora do município, tais como: transporte, hospedagem e alimentação, deverão correr 

por conta da CONTRATANTE. 

A realização do treinamento deverá obedecer às seguintes condições: 

As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no Cronograma a ser acordado entre as partes 

após a assinatura do contrato; 

O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, sendo o material impresso, um 

por participante; 

Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, caneta, material 

didático, entre outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do treinamento; 

O curso de treinamento sobre a solução proposta deverá seguir ao padrão de carga horária da contratada. Caso os 

funcionários indicados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

constatem insuficiência de carga horária ou qualidade ruim nesse serviço, deverá a CONTRATADA repetir o 

treinamento, até atingir o nível de satisfação desejável. 

Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época do treinamento, o currículo de cada 

instrutor, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 

Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época do treinamento, uma cópia de material 

didático, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 

Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época do treinamento, a carga horária sugerida 

para cada nível a ser treinado, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento contratado com 

instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus 

para a CONTRATANTE, ministrar o devido reforço. 

Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar alterações no programa de 

treinamento, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc. 

DO SUPORTE 

As solicitações de atendimento por parte da Contratante cliente deverão ser protocoladas junto à Contratada 

contendo a data e hora da solicitação, a descrição do problema, o nível de prioridade para o atendimento desta 

solicitação e uma numeração de controle. Para cada problema uma única solicitação deverá ser protocolada, com 

possibilidade de utilização de formulários via browser na internet.  

Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário das 08:00 h às 18:00 h, de 

segundas às sextas-feiras. 

No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia. 

Será disponibilizado para a prestação do suporte in loco um funcionário designado pela CONTRATADA. 

O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao 

sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça. 

A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de forma a poder verificar 

condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema. 

Ferramentas que possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em termos de utilização e 

tempos de resposta para os usuários, do sistema deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte. 



A segurança dos arquivos relacionados com o Software é de responsabilidade de quem opera o Software. A 

CONTRATADA não será responsabilizada por erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do 

CONTRATANTE, seus servidores ou prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de “caso 

fortuito” ou “força maior”, contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das 

técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos meios 

magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos 

causados por “vírus” de computador, são de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE. 

DA MANUTENÇÃO 

O contrato de manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos softwares licitados, assim 

como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso para garantir a 

operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as parametrizações e 

customizações já efetuadas. 

 



 

ANEXO 04 

 

 

 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

                                                      Santa Maria Jetibá-ES,        de                        de 2020. 

 

Ao 

Pregoeiro do Instituto de Previdência dos Servidores  

do Município de Santa Maria de Jetibá 

 

 

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº_____/2020. 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ______________________________  vem pela presente, informar a 

V.Sª, que o(a) Srº.(ª) _____________________________________________, 

Carteira de Identidade nº _________________ (apresentar o original) é pessoa 

autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante 

a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances 

verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os 

atos referentes ao certame. 
 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa) 

 

 

 

  



ANEXO 05 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 
 

Santa Maria de Jetibá-ES,           de                  de 2020. 

 

 

Ao 

Pregoeiro do Instituto de Previdência dos Servidores 

do Município de Santa Maria de Jetibá 

 

 

Assunto: Declaração de atendimento à habilitação 

 para participação no Pregão nº ______/2020 

 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, 

principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente 

todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência 

ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02. 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa) 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 06 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

DE PORTE DA EMPRESA 

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.  

(  ) NENHUMA DAS CONDIÇÕES ACIMA. 

 

 

 

 

__________________, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 07 
MINUTA CONTRATUAL 

Instituto de Previdência dos Servidores do  

Município de Santa Maria de Jetibá 
Estado do Espírito Santo 

 

 

CONTRATO Nº ---------------- 

Contrato que entre si celebram o Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de 

Santa Maria de Jetibá e a empresa -------------

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

---------------------------------. 

  

 

 

 O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 

pessoa jurídica de direito público, sediado à Rua dos Imigrantes, 245, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao 

C.N.P.J sob o número 39.616.875/0001-58, neste ato representado pela seu Presidente, senhor David Rassch, brasileiro, 

casado, inscrito na C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, daqui por diante denominado CONTRATANTE e a empresa ------

------------------------------------, inscrita junto ao C.N.P.J sob o número --------------------, situada à --------------------------------

--------------------------------------------, neste ato representada por ------------------------------------------------------------------------

---------------------, daqui por diante denominada de CONTRATADA, celebram o presente contrato, referente ao processo 

licitatório na modalidade de -------------------------------, oriundo do processo administrativo número --------------. As condições 

do edital licitatório acima citado desde já fazem partem deste instrumento contratual, ainda que não transcritas, juntamente 

com a proposta apresentada pela CONTRATADA. O presente contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem 

são regidos pela a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações. 

. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------, conforme descrição contida no “Anexo 03” e demais 

condições do Edital de Pregão Presencial nº 001/2020 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

2.1  O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses e terá inicio imediatamente após a sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, devidamente justificado e por interesse do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, limitando-se a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do 

Art. 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

2.2  O prazo máximo para o inicio da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura 

do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

3.1  O valor do presente contrato é de R$---------------------------------(-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1  Os pagamentos serão efetuados mensalmente, devidamente acompanhados da comprovação da execução dos serviços, até o 

10º dia útil do mês subseqüente, e termo fornecido pelo setor responsável, após a apresentação de nota fiscal, sem emendas ou rasuras, 

que será devidamente conferida pelo servidor responsável, referente ao mês anterior ao da execução dos serviços. 

4.2  O pagamento será efetuado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá após a 

liquidação da despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de depósito bancário em Conta Corrente, ou através de 

boleto bancário, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

 



CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1   As despesas inerentes a este Pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 019001.0927200012.081- 

Manutenção das Atividades Administrativas - 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 

Jurídica - Fonte de Recurso: 1430 - Ficha: 10 - Sub elemento: 33904006 - Locação de Software. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

6.1  A contratada se sujeita à fiscalização do órgão contratante quanto a qualidade dos serviços, exigências contratuais e 

outras instruções fornecidas pelo mesmo. 

6.2 A fiscalização de que trata o item anterior será realizada pela servidora Silvana Gumz, matricula 040. 

6.3  Os serviços serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com 

as especificações técnicas. 

6.4  O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo. 

6.5  O recebimento definitivo ocorrerá em até cinco dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade 

do serviço prestado. O recebimento será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo expedido pelo fiscal do 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 É obrigação da contratada, fornecer o objeto deste edital, obedecendo às especificações, itens, subitens e demais 

elementos que integram o Edital de Pregão Presencial nº 001/2020, ficando acordado que os mencionados documentos passam 

a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos. 

7.2 Nenhuma alteração das especificações poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito desta Prefeitura. 

7.3 O pessoal alocado pela Contratada para deverá ser adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho.  

7.4 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de acidentes de 

trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência ou correlatas vigentes no 

país. 

7.5  A Contratada será a única responsável pelos serviços de que trata este instrumento e responderá pela qualidade dos 

mesmos. 

7.6 A Contratada deverá dar inicio da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura 

do contrato. 

7.7 A Contratada deverá entregar a instalação de modo a proporcionar total operacionalidade dos subsistemas dentro dos 

ambientes existentes. 

7.8 A Contratada deverá realizar testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao final, todo o ambiente existente 

deverá continuar em produção. 

7.9 A Contratada deverá entregar o objeto na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, situado à Rua dos Imigrantes, 245, Centro, nesse município. 

7.10 Cumprir o cronograma de instalação, implantação e treinamento do sistema informatizado de gestão pública, conforme as 

etapas relacionadas no objeto especificado, no prazo estabelecido de acordo com o cronograma apresentado no processo licitatório. 

7.11 Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da contratante. 

7.12 Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos aplicativos ora contratados, de dados históricos e 

cadastrais informatizados da Contratante, até a implantação do sistema informatizado de gestão pública, disponibilizados pela 

contratante, na forma acordada com esta, em meio eletrônico. 

7.13 Solicitar junto à contratante, por escrito, a prorrogação do prazo determinado para cada etapa prevista, caso ocorram atrasos 

causados por motivos atribuíveis à contratante. 

7.14 Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e instaladas, desempenhem todas as funções e especificações 

previstas na proposta. 

7.15 Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu sistema gerenciador de banco de dados, informações e 

“softwares” aplicativos básicos. 

7.16 Tornar disponível para a Contratante, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações 

de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o 

investimento da Contratante e a competitividade do produto no mercado. 

7.17 Tornar disponível à Contratante, releases atualizadas da versão do produto sempre que ocorrer necessidade de correções de 

defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas 

funções ou novos relatórios. 

7.18 Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou servidores da contratante, em local a ser definidos pela mesma. 

7.19 Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de problemas da contratante. 

7.20 A contratada prestará todo e qualquer suporte à contratante, no sentido de solucionar pendências relativas à contratação do 

sistema informatizado de gestão pública, junto aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou privados, caso isto seja necessário. 



7.21 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição da Administração, 

sempre que for solicitado, o encarregado geral, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que esta 

fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do Contratante. 

7.22 Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a informações ou características técnicas de 

aplicações do material da administração da Contratante, a qual vier a obter acesso, em razão de sua atuação. 

7.23 Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela Contratante, em razão da execução do objeto 

do presente contrato, protegendo-as contra a divulgação à terceiros, ou a seus prestadores de serviços, que no desenvolvimento de suas 

atividades tenham necessidade de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento de tais informações a 

protegê-las e manter a confidencialidade das mesmas. 

7.24 A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e na sua proposta, e em especial: 

I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste Contrato; 

II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sistema e ou módulos do sistema informatizado de gestão pública não aceito(s) 

pelo Contratante, por apresentar defeitos ou não atender às especificações exigidas; 

III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 

IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto à utilização do sistema informatizado de gestão pública, feitas em dias 

úteis e no horário comercial; 

V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de técnicos comprovadamente especializados, responsabilizando-se 

pela atuação. 

7.25 A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual. 

7.26 A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante, pelos prejuízos 

de qualquer natureza causados ao patrimônio do contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do objeto 

deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o 

ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, não o 

cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus. 

7.27 A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e expressa anuência da 

contratante. 

7.28 A contratada deverá comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

7.29 Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela Contratante, treinamento adequado e necessário ao bom 

funcionamento e operação dos sistemas, com carga horária mínima de 8 (oito) horas de duração. 

7.30 Se durante o treinamento, for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos funcionários ou prepostos da 

Contratante para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado a Contratante que deverá providenciar a substituição do 

funcionário/preposto, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva comunicação, sendo o novo treinamento executado 

mediante orçamento prévio a ser aprovado pela Contratante. 

7.31 Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição pela Contratante de funcionário/preposto já treinado, 

poderá ser por esse solicitado, mediante prévio orçamento e em data a ser estabelecida pela Contratada, de comum acordo com a 

Contratante. 

7.32 Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos funcionários ou prepostos da Contratante decorre de inaptidão do 

treinador designado pela Contratada, esta deverá promover a sua substituição no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), 

reiniciando-se o treinamento com observância da carga horária mínima, sem qualquer ônus adicional ao Contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados pela Contratada, exigindo o fiel cumprimento dos 

serviços contratados, competindo-lhe adotar todas as providências neste sentido 

8.2 Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela Contratada, com vistas à aferição da eficiência dos resultados das ações. 

8.3 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, conforme ajustado no presente Contrato. 

8.4 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades na execução dos serviços 

contratados, fixando prazo para sua correção. 

8.5 Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato. 

8.6 A Contratante compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante 

a vigência do mesmo. 

8.7 Obriga-se a Contratante, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, 

manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, 

alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob 

quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o o Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe 

é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá- os de qualquer 

forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da Contratada, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, 

por interesse da Contratante, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela Contratada ou pessoa expressamente autorizada pela 

mesma. 



8.8 A Contratante obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a 

instalação\manutenção de forma remota dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a 

possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançadas. 

8.9 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas de dados 

ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de softwares externos (tais como 

o vírus). A Contratada não se responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas no(s) banco(s) de dados do software, sendo este 

de inteira responsabilidade da Contratante. 

8.10 Somente é permitido à Contratante a reprodução de CÓPIA DE RESERVA (“backup”), para a finalidade e condições 

estabelecidas na alínea “i” desta Cláusula, considerando-se qualquer outra cópia do sistema objeto deste contrato, além daquela, como 

cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-á como violação aos direitos de propriedade da Contratada, sujeitando a 

Contratante, e o funcionário/preposto responsável pela cópia indevida, às penalidades previstas no presente Contrato e legislação em 

vigor. 

8.11 Disponibilizar um meio de acesso à rede mundial de computadores "INTERNET" (Acesso Discado, Link Discado, via rádio, 

etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e softwares de comunicação sugeridos pela 

Contratada. Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a Contratada deverá deter condições técnicas e legais para possíveis 

alterações nos filtros, mantendo, assim, permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança à 

prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO). 

8.12 A Contratante será responsável pela proteção dos “softwares”, bem como das ferramentas a ela cedidos, contra o uso ou o 

acesso indevido, e se obrigará a utilizá-los exclusivamente na vigência contratual e em conformidade com as condições estabelecidas 

pelo outorgante das licenças. 

8.13 Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, em quaisquer eventos, promoções ou publicações, sem 

o conhecimento e autorização prévia e por escrito da Contratada. 

8.14 Pôr à disposição da Contratada, na forma acordada com esta, em meio eletrônico, os dados históricos e cadastrais 

informatizados do Órgão Contratante, até a implantação do sistema informatizado de gestão pública, para conversão e aproveitamento 

pelos módulos aplicativos ora contratados. 

8.15 Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus funcionários e ou servidores ou pessoas as quais venha a ser 

facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados do sistema informatizado de gestão pública sejam corretamente manuseados, 

de modo a não violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção e segurança de todo o sistema. No caso 

de alguma violação se consumar contra a sua vontade e sem seu conhecimento prévio, a contratante dará conhecimento dos fatos à 

contratada, além de empreender as ações necessárias no sentido de sustar ou anular a situação de violação. 

8.16 Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no processo de implantação, preferencialmente em tempo 

integral. 

8.17 Informar e manter atualizado junto à contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto. 

8.18 A Contratante deverá comunicar à Contratada a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, encaminhando o 

diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua vigência. A Contratada de posse dessas 

informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do software adequada à 

alteração, sempre respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A Contratante se compromete, ainda, a atuar como interlocutora 

da Contratada, quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de 

esclarecimentos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua 

convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas 

no item 8.3, letras “a”, “b” e “c”. 

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste 

Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso. 

9.3     Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia 

de prévia defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o 

período máximo de 30 (trinta dias), se as obras não forem iniciadas na data prevista ou concluídas nas diversas 

fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo contratante; 

c) Multa combinatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo 

fixado no subitem anterior; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 05 (cinco) anos; 

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

9.4      É facultado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá aplicar o disposto no art. 

40, XIV, “d” da Lei Federal nº 8.666/93 caso o contratante incorra nas infrações previstas na citada Lei. 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 

10.1.1 Por ato unilateral e escrito do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, nas 

funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 

80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento. 

10.1.2 Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla 

defesa. 

10.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10.4 O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3 Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

11.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes e a formalização do 

pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação 

da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, 

e, caso o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja 

impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(IPC-FIPE). 

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros 

do último reajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

 

12.1  Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda 

direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 

(duas) testemunhas igualmente signatárias. 

 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, ---------- de -------------------------------------- de 2020. 

 

 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

DAVID RAASCH 

Presidente 

Contratante 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 



TESTEMUNHAS 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 08 

Roteiro para a realização da Prova de Conceito 

consiga 

1. Objetivo e abrangência, o segundo colocado receberá seu equipamento para proceder com 

1.1. Fornecer os insumos necessários à realização da prova de conceito da solução apresentada pela 

licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão, quanto ao atendimento dos requisitos 

funcionais e não funcionais contidos no Anexo 03. 

 

2. Justificativa da Prova de Conceito e Verificação de Conformidade: 

 

2.1. Não pretende o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

analisar os sistemas ofertados para fins de classificação das propostas. Trata-se na verdade, de hipótese 

de verificação acerca da veracidade e real compatibilidade da proposta com as especificações do edital. 

2.2. O artigo 4º, VII e X, da Lei n.10.520/02, é expresso ao dispor que, aberta a sessão, proceder-se-á à 

imediata abertura das propostas e à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório. 

2.3. No caso em questão, a prova de conceito objetivara verificar se a solução apresentada satisfaz as 

exigências do termo de referência. Destaca-se, que, "quando exigida, não pode constituir condição de 

habilitação dos licitantes, devendo limitar-se ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. 

Caso não seja aceito o material entregue ou apresentado para análise, o licitante deve ser desclassificado, 

devendo ser exigido do segundo e assim sucessivamente, até ser classificada uma empresa que atenda 

plenamente às exigências do ato convocatório" Acórdão 2763/2013 Plenário. 

 

3. Documentação Complementar 

 

3.1. A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar no momento das apresentações dos 

sistemas, a seguinte documentação complementar devidamente impressa com a identificação da empresa 

licitante, contendo a razão social e o nº de inscrição no CNPJ, respeitado o vernáculo, sem emendas nem 

rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador: 

- quanto às características técnicas: 

3.2 - descrição completa da única solução integrada, com riqueza de detalhes, observados os requisitos 

mínimos descritos no Anexo 03, a fim de comprovar sua real capacidade de atendimento do objeto 

licitado, de forma a permitir a verificação de conformidade dos requisitos estabelecidos no Anexo 03 

deste edital. 

3.3 - declaração de que a solução integrada é multiusuário, não possui restrição quanto ao número de 

usuários ou tráfego de dados e informação, provendo, dessa forma, rotinas necessárias à conservação da 

integralidade das informações fornecidas, bem como definição de rotinas de segurança; quanto à 

implantação e funcionamento: 

3.4 - declaração de que o prazo de instalação, conversão dos dados, treinamento e liberação, para pleno 

funcionamento da solução integrada, de acordo com os requisitos estabelecidos no presente edital não 

será superior a 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão da ordem de serviço. 

3.4.1 declaração de que realizará a conversão de todos os dados da solução integrada, objeto desta 

licitação, atualmente em uso pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria 

de Jetibá. 

3.4.2 - declaração de que a solução integrada entrará em operação plena no dia imediatamente posterior 

ao período acima (3.4). 

3.5 - planos técnicos contendo: 

3.5.1 - planos de implantação: representando às condições e os procedimentos para a implantação da 

solução integrada proposta, incluindo atividades de conversão de arquivos atualmente em uso pela 

prefeitura e respectivos cronogramas para cada área. 



 

4. Da forma de realização da Prova de Conceito 

 

Para aceitação da proposta será exigida apresentação de prova de conceito, conforme as condições 

abaixo: 

4.1. O prazo para apresentação da prova de conceito será de cinco dias úteis após a convocação da 

empresa, sendo que o licitante que descumprir esse prazo será desclassificado automaticamente do 

certame, podendo ocorrer a convocação do licitante classificado em segundo lugar e assim 

sucessivamente. 

4.2. O licitante deverá possuir equipamento próprio, para demonstração das funcionalidades do sistema 

aos membros da equipe técnica do Instituto de Previdência do Servidores do Município de Santa Maria 

de Jetibá. Esta equipe fará uma avaliação da ferramenta e confrontará suas funcionalidades com os 

requisitos especificados no Anexo 03 do edital. 

4.3. A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos implicará na 

desclassificação imediata da proponente no certame. 

4.4. Poderão as licitantes classificadas nas posições posteriores, comparecer com técnicos devidamente 

capacitados para acompanharem os procedimentos relativos à prova de conceito. 

4.5. Os licitantes que forem assistir a prova de conceito não poderão interrompê-la de nenhum modo, 

sendo-lhes permitido fazer constar pronunciamento em ata. 

4.6. Se o licitante for aprovado na prova de conceito e sua proposta estiver em conformidade com este 

Edital, ela será aceita, caso ele seja reprovado, sua proposta será desclassificada e será convocado o 

licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente. 
 

 

 

 

 



ANEXO 09 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá – ES. 

 

2.  RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Silvana Gumz. 

 

3.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de SISTEMAS 

INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, 

treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e Assistência Técnica 

dos sistemas informatizados de gestão pública, em conformidade com as especificações técnicas contidas no 

presente termo de referência. 

 

O objeto deste termo de referência é composto pelos seguintes itens: 

 

Item Descrição 

01 Compras, Contratos e Licitações 

02 Gestão de Protocolos e Processos 

03 Serviços da Administração ao Cidadão na Internet 

 

4.  JUSTIFICATIVA 

 

A contratação de empresa para fornecimento do objeto acima citado visa a melhoria da eficiência, eficácia e 

efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejados pelo Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá ao que tange as atividades administrativas 

exercidas pelo Órgão. 

 

Outro fator relevante é o tempo necessário de realização de todo o procedimento de desenvolvimento de uma 

solução, seja pela equipe interna ou contratando empresa para este fim, estimado entre médio a longo e, 

considerando a importância de um sistema informatizado de gestão pública no âmbito deste Órgão, o que mais 

uma vez, somente enfatiza a contratação pretendida através deste termo de referência. 

 

Em atendimento a Instrução Normativa TC nº 58, de 10 de dezembro de 2019, que regulamenta o envio de dados 

e informações, por meio de sistema informatizado (sistema de Compras, Contratos e Licitações), ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. Sendo obrigatoriedade a partir de 10 de maio de 2020, a remessa de todos os 

tipos de contratações realizadas por este Órgão. 

 

Para fins de atendimento ao Pró Gestão, o meio de protocolo dos processos deve ser informatizado. Assim, a 

necessidade de aderir ao sistema de Gestão de Protocolos e Processos. 

 

Considerando a demanda de servidores que solicitam a disponibilização do contracheque online, por residirem em 

outro Município e ainda pela praticidade. Ainda, visando transparência por parte deste Regime Próprio de 

Previdência Social, por meio do sistema de Serviços da Administração ao Cidadão na Internet. 

 

5.  DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

 



Os módulos a serem fornecidos devem atender aos requisitos de funcionalidades e por questões de 

compatibilidade, a contratação dos sistemas de Compras, Contratos e Licitações e Serviços da Administração ao 

Cidadão na Internet devem ser integrados de forma automática aos softwares já existentes de Recursos Humanos 

e Folha de Pagamento e ainda, ao sistema de Contabilidade Integrado Financeiro e Orçamentário, não sendo 

permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.  

O sistema de Gestão de Protocolos e Processos poderá ser distinto dos demais softwares. 

 

5.1. DO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

 

Deverão ser executados no ambiente tecnológico da informação usado, e planejado, pelo Instituto de Previdência 

dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES, conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente 

compatibilizados, ainda que condicionados à instalação, pelo adjudicatário, de software básico complementar: 

 

O sistema operacional deverá funcionar em rede com servidores Windows Servers e estações de trabalho com 

sistema operacional Windows 98, NT, 2000, XP, 7, 8 ou 10, padrão tecnológico adotado pelo Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. 

 

A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo TCP/IP; 

 

O software básico complementar necessário à perfeita execução dos sistemas ofertados no ambiente descrito 

deverá ser relacionado pela contratada, que deverá também especificar o número de licenças necessárias à sua 

completa operação, o não relacionamento, significa que a licitante fornecerá a suas expensas todos os softwares 

complementares a execução da solução proposta, ou ainda que o mesmo não necessite de tais complementos. 

 

O processo de Instalação dos módulos/sistemas deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, 

preferencialmente, através de aplicações, evitando que os usuários tenham que efetuar procedimentos manuais 

para instalação dos mesmos e configuração de ambiente.  Todo o processo de criação e configuração dos 

parâmetros de acesso ao banco de dados deverá estar embutido nas aplicações. 

 

Todos os softwares componentes devem permitir, sem comprometer a integridade do Sistema proposto, a sua 

adaptação às necessidades da contratante, por meio de parametrizações e/ou customizações. 

5.2. DA RECUPERAÇÃO DE FALHAS E SEGURANÇA DE DADOS 

 

A recuperação de falhas deverá ser automática, ocorrendo de forma transparente ao usuário. O sistema deverá 

conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário. 

 

O sistema deverá permitir a realização de backups dos dados de forma on-line (com o banco de dados em 

utilização). 

 

As transações no sistema, devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, 

hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, para eventuais necessidades de auditoria posterior. 

 

As regras de Integridade dos Dados devem estar alojadas no Servidor de Banco de Dados e não nas aplicações – 

Front-End, de tal forma que um usuário que acesse o Banco de Dados por outras vias não o torne inconsistente. 

 

Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se automaticamente, sem intervenção de 

operador, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade interna da base 

de dados correspondente ao último evento completado antes da falha. 

 

5.3.. DA CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL 

 

5.3.1. Transacional 

 



Deverá operar por transações (ou formulários ‘on-line’) que, de forma especializada, executam ou registram as 

atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis 

em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, 

diretamente no órgão onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados 

transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato. 

 

O sistema deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse. (habilitação das teclas “enter”, 

“tab” e “hot-keys”). 

 

Deverá ser um sistema multiusuário, com controle de execução de atividades básicas, integrado, ‘on-line’. Deverá 

participar diretamente da execução destas atividades, através de estações cliente e impressoras remotas, instaladas 

diretamente nos locais onde estas atividades se processam. Deverá recolher automaticamente os dados relativos a 

cada uma das operações realizadas e produzir localmente toda a documentação necessária. 

 

5.3.2. SEGURANÇA DE ACESSO E RASTREABILIDADE 

 

As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. O sistema 

deve contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de acesso específicos por grupos de 

usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível do acesso 

(somente consulta ou também atualização dos dados). 

 

As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato. 

 

O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do organograma, de forma que 

usuários de setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam alterar dados de outros 

setores. 

 

As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), de forma a 

possibilitar auditorias futuras. 

 

Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não 

autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva. 

 

5.3.3. DOCUMENTAÇÃO ‘ON-LINE’ 

 

Deverá incorporar documentação ‘on-line’ sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação 

deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado assunto. 

 

5.3.4. INTERFACE GRÁFICA 

 

Para melhorar a assimilação inicial de usuários novatos, as telas das tarefas deverão fornecer ajuda automática ao 

usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, sem necessidade de se recorrer ao ‘Help on-

line’. 

A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente gráfico Windows (Microsoft). 

 

5.3.5. DOCUMENTAÇÃO 

 

Permitir documentar as alterações ou parametrizações realizadas no Sistema Proposto de forma homogênea e 

coerente com a documentação original dos sistemas. 

 

Implementar controles de alterações e de versões dos objetos do Sistema Proposto. 

 

Permitir completo reaproveitamento das parametrizações efetuadas na implantação de novas versões dos 

softwares. 

 



 

 

5.4. DOS REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 

APLICATIVOS 

 

Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, deverá ser feito em 

conjunto com os funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

para todos os itens a serem adaptados pelo licitante. 

 

Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas licitados. Isto requer o 

efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a serem convertidos e seus 

relacionamentos. 

 

Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas dos sistemas licitados, 

utilizando os meios disponíveis neste Órgão. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, fornecerá os arquivos dos dados em formato “txt” para migração, com os respectivos lay-outs. 

 

5.4.1. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR O SUPORTE NA SEDE DESTE ÓRGÃO. 

 

a) Durante todo o processo de levantamento para customização e na implantação; 

b) Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção; 

c) Na primeira execução de rotinas de cada sistema durante o período de vigência do contrato. 

 

5.5. DOS RELATÓRIOS, O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INCLUSÃO DO BRASÃO DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 

 

Deverá acompanhar os módulos dos sistemas, objeto deste contrato, uma ferramenta para elaboração de relatórios 

a ser disponibilizada aos usuários, para confecção rápida de relatórios personalizados. 

Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em disco, em outros 

formatos, que permitam serem visualizados posteriormente ou impressos, além de permitir a seleção e 

configuração da impressora local ou de rede disponível. 

 

5.6. DA METODOLOGIA 

 

5.6.1. A LICITANTE DEVERÁ: 

 

Apresentar sua metodologia de gerência de projetos a ser adotada para a implantação dos Softwares, contemplando 

a identificação das fases, etapas, atividades e tarefas que considere pertinente ao objeto desta licitação. 

 

Descrever seu plano de trabalho e cada fase da metodologia, possibilitando ganho de produtividade nos trabalhos 

de implantação. 

 

Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser descritas em língua portuguesa, 

assim como todos os demais elementos. 

 

5.7. DO TREINAMENTO 

 

A contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento abrangendo os níveis técnico e gerencial, conforme tabela 

abaixo: 

 

USUÁRIOS E TÉCNICOS 

Sistema Quantidade de profissionais previstos* 

Compras, Contratos e Licitações 01 

Gestão de Protocolos e Processos  01 



Serviços da Administração ao Cidadão na Internet  01 

 

* Os números foram apresentados sumarizados, serão dimensionados por módulo, conforme sua área de atuação 

e plano de treinamento apresentado. 

 

5.7.1. OS PLANOS DE TREINAMENTO DEVEM CONTER OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

Público alvo; 

Conteúdo programático; 

Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, documentação técnica, etc.; 

Carga horária de cada módulo do treinamento (não inferior a 06 horas por módulo/ turma); 

Processo de avaliação de aprendizado; 

Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, fotos, etc.) 

Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que: 

Caberá a CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais 

adequados, necessários à realização dos treinamentos; 

As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, 

diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

5.7.2. O PERÍODO SERÁ DE ACORDO COM O DESCRITO NO CRONOGRAMA PROPOSTO 

 

As turmas admissíveis por curso serão: 

Matutino (8:00h às 11:00h) 

Vespertino (13:00h às 17:00) 

Integral (8:00h às 11:00 e 13:00 às 17:00) 

Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador para cada dois participantes, fornecidos 

pela CONTRATANTE; 

Haverá a disponibilidade de uma impressora, por parte da Contratante, na sala de treinamento, para testes de 

relatórios; 

As instalações terão iluminação compatível e refrigeração fornecido pela CONTRATANTE; 

Será fornecido Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de 70% das 

atividades de cada curso; 

As despesas de envio de servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de 

Jetibá – ES, para treinamento fora do município, tais como: transporte, hospedagem e alimentação, deverão correr 

por conta da CONTRATANTE. 

A realização do treinamento deverá obedecer às seguintes condições: 

As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no Cronograma a ser acordado entre as partes 

após a assinatura do contrato; 

O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, sendo o material impresso, um 

por participante; 

Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, caneta, material 

didático, entre outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do treinamento; 

O curso de treinamento sobre a solução proposta deverá seguir ao padrão de carga horária da contratada. Caso os 

funcionários indicados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

constatem insuficiência de carga horária ou qualidade ruim nesse serviço, deverá a CONTRATADA repetir o 

treinamento, até atingir o nível de satisfação desejável. 

Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época do treinamento, o currículo de cada 

instrutor, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 

Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época do treinamento, uma cópia de material 

didático, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 

Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época do treinamento, a carga horária sugerida 

para cada nível a ser treinado, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE. 



A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento contratado com 

instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus 

para a CONTRATANTE, ministrar o devido reforço. 

Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar alterações no programa de 

treinamento, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc. 

 

5.8. DO SUPORTE 

 

As solicitações de atendimento por parte da Contratante cliente deverão ser protocoladas junto à Contratada 

contendo a data e hora da solicitação, a descrição do problema, o nível de prioridade para o atendimento desta 

solicitação e uma numeração de controle. Para cada problema uma única solicitação deverá ser protocolada, com 

possibilidade de utilização de formulários via browser na internet.  

Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário das 08:00 h às 18:00 h, de 

segundas às sextas-feiras. 

No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 horas do dia. 

Será disponibilizado para a prestação do suporte in loco um funcionário designado pela CONTRATADA. 

O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte ao 

sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça. 

A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de forma a poder verificar 

condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema. 

Ferramentas que possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em termos de utilização e 

tempos de resposta para os usuários, do sistema deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte. 

A segurança dos arquivos relacionados com o Software é de responsabilidade de quem opera o Software. A 

CONTRATADA não será responsabilizada por erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do 

CONTRATANTE, seus servidores ou prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de “caso 

fortuito” ou “força maior”, contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das 

técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos meios 

magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos 

causados por “vírus” de computador, são de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE. 

 

5.9. DA MANUTENÇÃO 

 

O contrato de manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos softwares licitados, assim 

como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso para garantir a 

operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as parametrizações e 

customizações já efetuadas. 

 

5.9.1. SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

 

 

Item 
SISTEMAS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

a)  
Compras, Contratos e Licitações 

b)  
Gestão de Protocolos e Processos 

c)  
Serviços da Administração ao Cidadão na Internet 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO: 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA TODOS OS SISTEMAS 

 



(Exceto para aqueles com características próprias, tais como os módulos web)  

1. O Software de Gestão Pública Integrado (tipo ERP) deverá ser um sistema “multiusuário”, “integrado”, “on-

line”, permitindo o compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum; 

2. Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP; 

3. Ser desenvolvido em interface gráfica; 

4. Funcionar em rede com servidores Windows Servers e estações de trabalho com sistema operacional Windows 

XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou superiores; 

5. Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso depois 

de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas; 

6. Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas, disponibilizando 

recurso de dupla custódia, utilizando o conceito de usuário autorizador, em qualquer função, selecionada a critério 

do usuário 

7. Em telas de entrada de dados, permitindo atribuir, por usuário, permissão exclusiva para gravar, consultar e/ou 

excluir dados; 

8. Registrar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, 

registrando data, hora e usuário; 

9. Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o nome do usuário; 

10. Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas; 

11. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior 

reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem 

impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada; 

12. Permitir que os relatórios sejam salvos em extensão de arquivos”.rtf, .txt e .xls” de forma que possam ser 

importados por outros aplicativos; 

13. Permitir a exportação das tabelas integrantes da base de dados do aplicativo em arquivos tipo texto; 

14. Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC ou ADO a partir de outros utilitários ou 

aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos etc.; 

15. Possuir ajuda on-line (help); 

16. Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de dados; 

17. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online; 

18. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados, por meio 

de triggers ou constraints; 

19. Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a Internet como meio de 

acesso; 

20. Permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, provendo rotinas de atualização 

automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões; 

21. Possuir ferramenta de criação/edição de relatórios que permita o desenvolvimento de novos relatórios a partir 

da base de dados existentes, bem como a edição dos relatórios novos e os já existentes, e suas inclusões no menu 

de cada sistema sem a necessidade de compilação do código-fonte; 

22. Todos os relatórios de todos os sistemas aplicativos envolvidos devem poder ser incorporados ao sistema de 

informações gerenciais automaticamente no menu, quando desejar, sem a necessidade de substituição do 

executável; 

23. Todos os sistemas devem ter condição de importar um arquivo de texto, através de configuração de usuário 

para uma ou mais tabelas dos sistemas; 

24. Possuir Sistema Gerenciador de Banco de Dados Gratuito, FREE, preferencialmente de código aberto. Na 

eventualidade da solução ofertada demandar a utilização de SGBD proprietário deverá a empresa proponente 

indicar tal condição em sua proposta de preços e já computar os custos do licenciamento do respectivo software 

para os servidores de dados do Município; 

25. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces, integridade 

transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objeto-relacional, suporte a tipos 

geométricos; 

26. As regras de integridade do Gerenciador de Banco de Dados deverão estar alojadas preferencialmente no 

Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos privilégios de acesso do usuário e da forma 

como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente o banco de dados; 



27. O sistema deverá permitir a realização de “cópias de segurança” dos dados, de forma “on-line” e com o banco 

de dados em utilização; 

28. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas 

pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser 

totalmente automático, documentado e seguro; 

29. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do 

sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou 

tela de acesso ao sistema; 

30. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não 

autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 

cópia;      

31. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não 

autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 

cópia; 

32. Possuir ferramenta de assinatura eletrônica, através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que permita dar 

validade jurídica aos documentos gerados;  

33. Possibilitar, caso o órgão licitante desejar, que os documentos digitalizados já salvos também possam ser 

assinados eletronicamente com o uso da certificação digital. Esta ferramenta deverá ser propriedade da empresa 

fornecedora do Sistema ERP de Administração Pública; 

34. Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar. 

 

SISTEMA INTEGRADO COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MÓDULO I - CADASTRO DE FORNECEDOR (CRC) 

 

1. Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de “Certificado de Registro Cadastral”, 

controlando o vencimento de documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato. 

2. Possibilitar a cadastrar as informações do balanço dos fornecedores no sistema para que o mesmo possa calcular 

automaticamente os índices de liquidez. 

3. Controlar as certidões vencidas ou a vencer dos fornecedores. 

4. Permitir que o sistema avise quando for utilizado um fornecedor que teve contrato suspenso. 

5. Manter informações cadastrais das linhas de fornecimento dos fornecedores. 

6. Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancaria dos fornecedores. 

7. Calcular os índices de liquidez automaticamente após o preenchimento do balanço patrimonial. 

8. Mostrar tela de aviso de documentos a vencer ou vencidos dos fornecedores ao tentar abrir o cadastro de 

fornecedores. 

9. Emitir relatórios de documentos a vencer ou vencidos dos fornecedores. 

10. Ao cadastrar um fornecedor ter opção de definição do tipo de fornecedor de acordo com a lei complementar 

123/2009 

11. O sistema deve permitir fazer pesquisas através de link, para os sites do INSS, FGTS, Fazenda Municipal, 

Estadual e Federal. 

12. O sistema deve efetuar o controle de ocorrências dos fornecedores de materiais, serviços e obras como histórico 

de alterações no cadastro e restrições sofridas como multas e outras penalidades. 

13. Permitir que o relatório de certificado de registro cadastral – CRC – possa ser parametrizado pelo próprio 

usuário. 

 

MÓDULO II – SISTEMA DE COMPRAS 

 

1. O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir acompanhar todo o processo licitatório, 

envolvendo as etapas desde a preparação (processo administrativo) até o julgamento, registrando as atas, 

deliberação (preço global), mapa comparativo de preços. 

2. Possibilitar que através do módulo de compras possa ser feito o planejamento (previsão de consumo) para cada 

setor dentro de um período. 

3. Poder consolidar os planejamentos de compras gerando pedido de compras automaticamente. 



4. Permitir a geração de pedido de compras possa ser feito pelo próprio sistema em cada secretaria. 

5. Possuir integração com o sistema de licitações permitido verificar o andamento dos processos de compras. 

6. Permitir o cadastramento de comissões julgadoras informando datas de designação ou exoneração e os membros 

da comissão. 

7. Emitir quadro comparativo de preço após o processo de cotação para ver qual foi o vencedor da menor proposta. 

8. Possuir rotina que possibilite que a pesquisa e preço sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas 

dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade 

de redigitação. 

9. Ter recurso de encaminhar os pedidos de compras para pesquisa de preço, licitação ou autorização de 

fornecimento. 

10. Emitir resumo dos pedidos de compra em andamento, informando em que fase o mesmo se encontra e também 

sua tramitação no protocolo 

11. Todas as tabelas comuns aos sistemas de compras, licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar 

a redundância e a discrepância de informações. 

12. Integrar-se com a execução orçamentária gerando as autorizações de empenho, autorizações de fornecimento 

e a respectiva reserva. 

13. Possuir integração com o sistema de arrecadação criticando se o fornecedor possuir débitos fiscais. 

14. O Módulo de Compras não deverá permitir a alteração da descrição do material após sua utilização; 

15. Ter controle através de alerta e relatório no sistema quando o limite de dispensa de licitações for excedido de 

acordo com o tipo de material / serviço. 

16. Permitir a geração automática de autorização de fornecimento a partir da execução do processo de licitação. 

17. Realizar o controle do total das compras dispensáveis (sem licitações). Possibilitar a geração de ordem de 

compra pegando os dados da requisição. Caso utilize cotação de planilha de preços o sistema deverá pegar os 

valores automaticamente. 

18. Emitir relatório de autorização de fornecimento. 

19. Possuir Integração com o software de protocolo, podendo o processo ser gerado automaticamente conforme 

parametrização no ato do pedido de compra. 

20. Emitir relatório de valores médios de processos de pesquisa de preço para licitação. 

21. Ter recurso de consolidar vários pedidos de compras para formação de licitação. 

22. Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “layout” e 

ordens selecionáveis. 

23. Possibilitar a criação de modelos de documentos a serem utilizados para justificativa da dispensa de licitação. 

24. Possibilita anular um processo de compra justificando a sua decisão. 

 

MÓDULO III – SISTEMA DE LICITAÇÃO 

 

1. Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, 

modalidade de licitação e data do processo. 

2. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a 

habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de 

preços. 

3. O Módulo de Licitações não deverá permitir a utilização das despesas sem que haja disponibilidade 

orçamentária. 

4. O Módulo de Licitações deverá permitir sugerir o número da licitação sequencial, ou por modalidade. 

5. O Módulo de Licitações deverá permitir separar os itens do processo por despesa orçamentária a ser utilizada. 

6. O Módulo de Licitações deverá permitir copiar os itens de outro processo licitatório, já cadastrado. 

7. Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os participantes possam 

digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas automaticamente pelo sistema. 

8. Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas 

dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade 

de redigitação. 

9. Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para 

licitações diferentes. 



10. Ter modelos para todos os textos de licitações. 

11. Utilizar o recurso de mesclagem de campos em todos os modelos de documentos requeridos nas etapas da 

licitação e pesquisa de preços 

12. Ter configuração de julgamento por técnica, definidos as questões e as resposta. 

13. Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação. 

14. Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado. 

15. O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos para atender as exigências do 

Tribunal de Contas relativas à prestação de contas dos atos administrativos de licitações e contratos. 

16. O Módulo de Licitações deverá permitir a impressão de relatório para conferência de inconsistências a serem 

corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

17. O Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando a realização de 

despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação indevida, por ultrapassarem os 

respectivos limites legais; 

18. O Módulo de Licitações deverá permitir controlar os limites de cada modalidade estabelecidos em Lei através 

do objeto da compra. 

19. Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material. 

20. Permitir as seguintes consultas ao fornecedor: Fornecedor de determinado produto; Licitações vencidas por 

Fornecedor; 

21. Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais como: ordenação de 

despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de análise jurídica, parecer técnico e aviso 

de licitações; 

22. Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “layout” e 

ordens selecionáveis. 

23. Possuir recursos de fala que ao término de confecção de uma ata a mesma possa ser lida automaticamente pelo 

sistema para os fornecedores e membros da comissão 

24. O sistema de compras deve sinalizar automaticamente empates no julgamento de preços, de acordo com lei 

complementar 123/2006, mostrando os valores mínimos e máximos, inclusive a cada rodada de lance do pregão 

presencial. 

25. Indicar quais são a empresa empatadas na fase de julgamento dos preços. 

26. Possuir julgamento por maior desconto, ou melhor, oferta. 

27. Possibilitar que no tipo de julgamento de desconto ou melhor oferta às propostas de preços possam ser lançadas 

em porcentagem inclusive os modelos de ata, homologação. 

28. Ter controle da situação do processo de licitação, se ela está anulada, cancelada, concluída, suspensa, licitação 

deserta, fracassada ou revogada. 

29. O Módulo de Licitações deverá permitir gerar entrada no almoxarifado a partir da liquidação da mercadoria. 

30. Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto. 

31. Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todas as licitações cadastradas 

do sistema de compras, licitações e contratos. 

 

MÓDULO IV – PREGÃO PRESENCIAL 

 

1. Ter módulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo. 

2. Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens. 

3. Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automático por Item, classificação de material/serviço ou 

global. 

4. Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens. 

5. Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão. 

6. Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais participarão dos 

lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão. 

7. O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão Presencial automaticamente, 

conforme critérios de classificação impostos na legislação (Lei 10.520). 

8. Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor. 



9. Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada automaticamente 

mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão global do andamento do 

pregão. 

10. O Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e histórico com os lances. 

11. Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todos os pregões presenciais 

cadastrados no sistema de compras, licitações e contratos; 

 

MÓDULO V – REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 8.666/93, facilitando 

assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a necessidade de controle de mercadorias em 

estoque físico. 

2. Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço. 

3. Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores. 

4. Conter base de preços registrados. 

5. Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor. 

6. Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores mediante registro de preço. 

 

MÓDULO VI – SISTEMA DE CONTRATOS 

 

1. Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência, cronograma de entrega e pagamento e 

penalidades pelo não cumprimento) e seus aditivos, reajustes e rescisões, bem como o número das notas de 

empenho. 

2. Fazer com que a geração do contrato seja automática sem que o usuário tenha que redigitar todo o processo. 

3. Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de mesclagem para serem usado pelo 

sistema. 

4. O Módulo de Contratos deverá permitir a definição e o estabelecimento de cronograma de entrega dos itens dos 

contratos. 

5. O Módulo de Contratos deverá permitir a definição e o estabelecimento de cronograma de pagamentos dos 

contratos. 

6. O módulo de contrato deverá controlar o saldo de material contrato. 

7. Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data. 

8. Registrar as medições da execução do contrato informando o percentual de conclusão a cada medição. 

9. O sistema deve possibilitar cadastramento de aditamento contratual. 

10. O sistema deverá sinalizar com antecedência o vencimento dos contratos. 

11. O sistema deverá controlar os contratos por unidade gestora. 

12. Integração total com o sistema de contabilidade, exportando automaticamente todos os contratos cadastrados 

no sistema de compras, licitações e contratos. 

 

MÓDULO VII – COTAÇÃO ELETRÔNICA 

 

1. Sistema com banco de preços para pesquisa de valores fechados em licitações de até no máximo os últimos 5 

anos que serão utilizados em novos processos de compra na formação de preço médio de mercado; 

2. O banco deve possuir no mínimo 250 mil registros de preços;  

3. O sistema deve possuir campo de pesquisa de produtos pelo nome e uma busca avançada onde o usuário possa 

buscar com os seguintes filtros: 

- Fornecedor (CNPJ e razão social); 

- Valor unitário 

- Quantidade licitada;  

4. Para que o usuário possa avaliar qual registro se enquadra melhor na realidade da sua cotação o sistema deverá 

consistir que o item anterior forneça uma lista retornada da busca com as seguintes informações mínimas: 

- Nome do produto/serviço; 

- Unidade de medida; 



- Quantidade licitada; 

- Valor unitário; 

- Data de homologação; 

- Fornecedor.  

5. Condicionar que do relatório gerado no item anterior o usuário deve ter a opção de ordenar os registros por 

valor, quantidade, descrição e data de homologação.  

6. Sistema deve oferecer ao usuário a opção de gerar uma lista de preços selecionados por ele, podendo o usuário 

editar a lista e posteriormente imprimi-la com os dados gerados na busca acrescidos do número de processo do 

registro e CNPJ do fornecedor, afim de facilitar a cotação. 

 

SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE PROTOCOLO E PROCESSOS 

 

MÓDULO I - PROTOCOLO E PROCESSOS 

 

1. O módulo de protocolo e controle de processos deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com 

registro do seu recebimento e tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis; 

2. Permitir o cadastramento do workflow por assunto, bem como definindo os setores onde os processos irão passar 

e a previsão de permanência em cada setor; 

3. Emitir relatório de impressão de workflow; 

4. Possibilitar que a parametrização da sequência da numeração dos processos pode ser criada pelo próprio usuário, 

bem como poder definir se a sequência por ano, mês, origem e espécie; 

5. Emitir relatório de etiqueta de processo; 

6. Manter registro de palavra-chave para facilitar a pesquisa dos processos; 

7. Possibilitar a digitalização e inclusão de imagens ou de outros documentos, relacionadas ao processo; 

8. Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo definido em cima de 

informações de grau de dificuldade, impacto e prazo. 

9. Possuir recurso de abertura de volume para processo, bem como informando o número do volume, data de 

abertura e responsável; 

10. Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do processo; 

11. Permitir controlar os documentos exigidos por assunto; 

12. Permitir a formatação de termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de 

Volume, Termo de Desentranhamento etc.; 

13. Permitir registrar os pareceres sobre o processo, histórico de cada trâmite sem limite de tamanho de parecer; 

14. Possibilitar o envio e recebimento online dos processos com controle de senha/usuário; 

15. Permitir controlar toda tramitação dos processos dentro da instituição, entre usuários e órgãos que possuam 

acesso aos programas; 

16. Ter recurso que, ao enviar o processo, o sistema efetua crítica sobre providências a concluir, desta forma 

podendo ser parametrizado pelo próprio usuário; 

17. Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou 

alteração) relacionada a um determinado processo, inclusive nas suas tramitações; 

18. Possibilitar que cada órgão registre ou consulte os processos sob sua responsabilidade; 

19. Possibilitar consultas diversas por número de processo, por requerente, órgão, assunto, data de movimentação, 

data de abertura e data de arquivamento; 

20. Permitir consulta aos dados do processo através de código, nome do requerente, CPF/CNPJ e da leitura do 

código de barras impresso na etiqueta; 

21. Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”; 

22. Possibilitar o controle do histórico dos processos em toda a sua vida útil; 

23. Manter e mostrar o registro de funcionário, data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite; 

24. Emitir relatório de histórico de tramitação dos processos; 

25. Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos utilizando a certificação 

digital; 

26. Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado eletronicamente; 

27. Possuir integração com o módulo de tributário, verificando no ato da inclusão de um processo se o contribuinte 

possui débitos fiscais junto ao Município; 



28. Possuir parametrização no qual o próprio usuário pode definir se, ao gravar um processo, o sistema não vai 

criticar, vai criticar e vai criticar e bloquear contribuintes com débitos fiscais; 

29. Possuir recurso de digitalização para OCR; 

30. Possuir rotina de arquivamento de processos com identificação de sua localização física; 

31. Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos por data de abertura e data de encerramento, 

selecionando o arquivamento em diversos locais, constando número do processo e quantidade de folhas.  

 

MÓDULO II – CONTROLE INTERNO DE DOCUMENTOS 

 

1. Permitir o controle de todos os documentos internos do órgão, tais como: Ofícios, CI's etc.; 

2. Permitir a personalização de números sequenciais para cada espécie de documento; 

3. Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo definido em cima de 

informações de grau de dificuldade, impacto e prazo; 

4. Permitir cadastrar vários modelos para serem utilizados posteriormente, agrupando pela espécie; 

5. Todos os documentos modelos e gerados devem ficar armazenados no banco de dados; 

6. Permitir anexar arquivos digitais para os documentos gerados; 

7. Permitir a tramitação dos documentos gerados em módulo único, identificando se o mesmo é documento, 

processo, ouvidoria ou legislativo; 

8. Permitir que o documento gerado possa ser associado a um assunto e que o mesmo já identifique sua a 

destinação; 

9. O sistema deve emitir relatórios de comprovante de abertura de documentos assim como o conteúdo do 

documento; 

10. Permitir que as formatações dos documentos possam ser efetuadas através de editor externo, de fácil manuseio, 

já conhecidos ou utilizados pelo usuário (Microsoft Word); 

11. Permitir identificar por quais setores e pessoas o documento teve suas tramitações, inclusive com data e hora 

possibilitando também a visualização dos pareceres, identificando possíveis dias de atrasos e permanência; 

12. Possibilitar a integração de documentos e processos de forma que um possa ser anexado ao outro e que as 

tramitações sejam conjuntas; 

13. Permitir que as consultas das tramitações possam ser efetuadas através da Internet de forma privada, utilizando 

chave única de consulta para cada documento e autor; 

14. Permitir consultas de documentos por código de barras, assunto, espécie, ano, número, data, palavra-chave, 

detalhamento, autor, interessado e requerente, dentre outros; 

15. Permitir efetivo controle de perfis de usuários possibilitando que determinados sejam restritos a fazer operações 

do tipo inclusão, exclusão, alteração e consulta em qualquer módulo que seja necessário; 

16. Permitir que os usuários possam ser autorizados a fazer as tramitações somente em setores específicos, 

inclusive determinar parâmetros de início e desligamento; 

17. Emitir relatório de impressão de workflow; 

18. Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos utilizando a certificação 

digital; 

19. Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado eletronicamente; 

20. Possuir recurso de digitalização para OCR; 

21. Permitir o arquivamento dos documentos de forma que possamos identificar endereçamentos físicos (rua, 

estante, prateleira, caixa, recipiente etc.) controlando a permanência que os mesmos ficarão arquivados. 

 

MÓDULO III – OUVIDORIA 

 

1. O módulo de ouvidoria deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu 

recebimento e tramitações até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis; 

2. Permitir o cadastramento do workflow por assunto, bem como definindo os setores onde os processos irão passar 

e a previsão de permanência em cada setor; 

3. Emitir comprovante de ouvidoria para o interessado no momento da inclusão do assunto, com login e senha pela 

web; 



4. Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou 

alteração) relacionada a uma determinada ouvidoria, inclusive nas suas tramitações; 

5. Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os assuntos de ouvidoria sob sua responsabilidade; 

6. Permitir controlar toda tramitação dos assuntos de ouvidoria dentro da instituição, entre usuários e 

departamentos que possuam acesso aos programas; 

7. Possibilitar a digitalização e inclusão de imagens em documentos anexando a uma ouvidoria; 

8. Permitir a formatação de termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de 

Volume, Termo de Desentranhamento etc.; 

9. Possibilitar o envio e recebimento on-line de ouvidorias com controle de senha/usuário; 

10. Possibilitar consultas diversas ouvidorias por requerente, setor/departamento/secretaria, assunto, data de 

movimentação, data de abertura e data de arquivamento; 

11. Permitir consultas aos dados da ouvidoria através de código, nome do requerente, CPF/CNPJ e da leitura do 

código de barras impresso na etiqueta; 

12. Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”; 

13. Possibilitar o controle do histórico dos assuntos das ouvidorias geradas; 

14. Manter e mostrar o registro de funcionário, data de todo cadastramento ou alteração das ouvidorias em trâmite; 

15. Possibilitar que todos os assuntos de ouvidoria registrados possam virar um processo de protocolo oficial, caso 

seja necessário;  

16. Possibilidade de criar fontes de pesquisa para saber o que realmente a população pensa de um determinado 

assunto para facilitar as providências por parte da administração; 

17. Cadastro de pesquisas e perguntas para que a população de a sua opinião sobre o assunto; 

18. Possibilitar que a resposta da opinião do cidadão seja feita via telefone ou via Internet no site oficial do 

Município; 

19. Gerar relatórios de controle de todos os assuntos pesquisados pela ouvidoria com a população; 

20. Possibilidade de criar gráficos que demonstre a opinião da população sobre os itens pesquisados facilitando a 

avaliação das pesquisas criadas; 

21. Emitir relatório de impressão de workflow; 

22. Possuir recurso de assinatura eletrônica para envios e recebimentos de processos utilizando a certificação 

digital; 

23. Possibilitar que todo documento ou imagem anexado ao processo possa ser assinado eletronicamente; 

24. Possuir recurso de digitalização para OCR; 

25. Possuir recurso de definição de análise de prioridade do processo, bem como sendo definido em cima de 

informações de grau de dificuldade, impacto e prazo; 

26. Possuir rotina de arquivamento de ouvidorias, com identificação de sua localização física ou digital. 

 

MÓDULO IV – OUVIDORIA WEB 

 

1. Possibilitar que qualquer pessoa possa registrar uma ouvidoria, seja do tipo que for, pela web, não sendo 

necessária a identificação da pessoa; 

2. Possuir módulo de tramitação de ouvidoria via web para que setores que não tem acesso à rede do órgão possam 

fazer suas movimentações; 

3. Possibilitar consulta a tramitação da ouvidoria via web demonstrando em quais setores o processo passou e o 

despacho dado por cada setor. 

 

MÓDULO IV – FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS  

 

1. Possibilitar a eliminação de espaço no início e fim do registro; 

2. Possibilitar definição de consultas parametrizadas; 

3. Possibilitar a eliminação de registros não utilizados; 

4. Possibilitar a correção de duplicidades de registros após análise e vinculação de semelhança; 

5. Possibilitar análise de registros em duplicidades por: igualdade, semelhança, igualdade ou semelhança; 

6. Possibilitar verificação de utilidade de registros por área (RH, protocolo, compras, almoxarifado, etc.) 

7. Possibilitar a impressão da consulta realizada; 



8. Em casos específicos, possibilitar apenas a inativação do registro, mantendo todo o histórico de cadastro do 

registro. 

 

SISTEMA DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET 

 

 

Módulo I – Características Gerais do Sistema de Serviços da Administração ao Cidadão na Internet 

1. Funcionar em rede com servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD e estações de trabalho com sistema 

operacional Windows 98, NT, 2000, XP ou GNU/Linux, simultaneamente; 

2. Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, 

registrando data, hora e o usuário; 

3. Prover efetivo controle de acessos ao aplicativo através de uso de senhas permitindo bloqueio de acesso depois 

de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas; 

4. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior 

reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem 

impressas, além de permitir a seleção da impressora de rede desejada; 

5. Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de dados em SQL ANSI; 

6. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online; 

7. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados, por meio 

de triggers ou constraints; 

8. Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos utilizando a Internet como meio de acesso; 

9. Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que possua o padrão SQL ANSI; 

10. SGBD totalmente de domínio público e possua licença BSD e seja fornecido ou cedido gratuitamente pela 

empresa contratada; 

11. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: Point-in-time Recovery (PITR), Tablespaces, Suporte a 

Clisterização, Integridade Transacional, Stored Procedures, Views Triggers, Suporte a Modelo Híbrido Objeto-

relacional e Suporte a Tipos Geométricos; 

12. SGBD que possua recursos para ser executado em microcomputadores que utilizem 01 (um) ou mais 

processadores, não seja limitado na capacidade de armazenamento e de acessos a sua base; 

13. As regras de integridade do gerenciador de banco de dados deverão estar alojadas preferencialmente no 

Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos privilégios de acesso do usuário e da forma 

como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente o banco de dados; 

14. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas 

pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser 

totalmente automático, documentado e seguro; 

15. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do 

sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela 

de acesso ao sistema; 

16. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não 

autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou 

cópia; 

17. Utilizar arquitetura de rede padrão TCP/IP; 

18. Ser compatível com ambiente multiusuário permitindo a realização de tarefas concorrentes; 

19. Utilizar SGBD relacional na camada de acesso a dados para prover armazenamento e integridade das 

informações em banco de dados e integridade referencial de arquivos e tabelas do banco de dados Postgres 8.1 ou 

superior, Oracle 10G ou superior e Microsoft SQL Server 2000 ou superior; 

20. Possuir interface gráfica utilizando navegador web, compatível com Internet Explorer 7.0 (ou versão superior) 

ou Mozila 2.0 ou superior. Não serão admitidas interfaces no modo caractere ou baseadas em “templates” ou 

“frameworks” que impossibilitem a cessão irrestrita do código fonte da solução; 

21. Possuir padronização em componentes como: Telas, Relatórios, Links, Documentação, Tabelas e Nomes de 

Campos do Sistema; 

22. Prover o controle efetivo do uso de sistemas oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos 

indevidos às informações, através do uso de senhas; 

23. Possuir controle de troca e expiração de senhas e armazenamento das senhas criptografadas. 



 

 

 

 

MÓDULO II – CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DA 

ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET 

 

1. Exigir senha e confirmação de senha do interessado em serviços do portal; 

2. Conter rotina que registre as solicitações de acesso aos serviços do portal no módulo de protocolo e processos 

gerando um número de protocolo de solicitação e exigindo o fornecimento de informações cadastrais de praxe das 

pessoas interessadas; 

3. O acesso às informações privativas exclusivamente com “login” de acesso e senha; 

4. O acesso às informações de domínio público sem “login” e sem senha; 

5. Possibilitar que os usuários do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, 

emitam cópia de seu recibo de pagamento; 

6. Que os usuários imprimam seus respectivos comprovantes de rendimentos para fins de declaração anual de 

imposto de renda; 

7. Consultar licitações por período, número de licitação ou licitações em andamento, possibilitando a visualização 

da modalidade, situação, julgamento, comparação, histórico, publicações e edital; 

8. O registro de uma sugestão, opinião, denúncia etc, (permitindo configuração) de usuário identificado e 

encaminhar para o setor competente, gerando um número de protocolo de registro, propiciando a posterior consulta 

do mesmo; 

9. A consulta de um registro de sugestão, opinião, denúncia etc, realizado de forma anônima, através do número 

do protocolo; 

10. O cadastramento de usuários com acesso a várias funcionalidades, obedecidas às regras de permissão e acesso 

da empresa em diferentes setores; 

11. A consulta do andamento do processo administrativo identificando login e senha do servidor; 

12. O acompanhamento dos acessos aos serviços, de formar geral ou por período, bem como o comparativo de 

acessos entre dois períodos; 

13. Possibilitar a emissão de guias de recolhimento de qualquer tributo municipal, vencida ou não; 

14. Cota única ou parceladas, com adicionais calculados em guia padrão FEBRABAN, pronta para o recolhimento; 

15. Possibilitar a emissão e a consulta da autenticação de certidão negativa de débitos municipais; 

16. Possibilitar ao contribuinte obter informações referentes a protocolo; 

17. Possibilidade de consulta por: Descrição do processo, situação, pareceres e trâmites, e se o processo foi deferido 

ou indeferido; 

18. Possibilitar ao contribuinte ter acesso a documentação necessária para dar entrada de processos junto ao 

protocolo, baseado na informação constante do banco de dados; 

19. Permitir que as pessoas operem o sistema, através da Internet, respeitadas suas permissões, de forma que 

possam se auto atender; 

20. Possibilitar a obtenção de informações referente a pagamentos realizados num determinado período desejado. 

 

7. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O Valor global será composto após a cotação de preços estimativos. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação orçamentária para cobertura da referida despesa advirá do seguinte elemento de despesa: 

019001.0927200012.081- Manutenção das Atividades Administrativas - 33904000000 - Serviços de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1430 - Ficha: 10 - Sub elemento: 33904006 

- Locação de Software. 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 



Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

por execução de serviço da mesma natureza (instalação, manutenção e configuração de sistemas), para os quais já 

tenha o licitante prestado serviço relativos ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da proponente 

quanto à qualidade dos mesmos. 

 

10. DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO  

10.1.  DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução do serviço ajustado terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre 

as partes, devidamente justificado e por interesse do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, IV da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

O prazo máximo para início da instalação será de até 5(cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato; 

 

O prazo máximo para finalização da instalação será de até 50 (cinquenta) dias corridos, contados da data de 

solicitação de fornecimento pela CONTRATANTE; 

 

 A instalação deverá proporcionar total operacionalidade dos subsistemas dentro dos ambientes existentes; 

 

Deverão ser realizados testes de funcionalidade de toda a instalação, e ao final, todo o ambiente existente deverá 

continuar em produção; 

 

11. DA VISITA TÉCNICA 

 

A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução do serviço é facultativa a licitante e, quando 

realizada, deverá ser executada por responsável técnico indicado expressamente pela empresa licitante, com 

acompanhamento de servidor designado pela contratante. 

 

12. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

12.1.  DA CONTRATADA 

a) Cumprir o cronograma de instalação, implantação e treinamento do sistema informatizado de gestão pública, conforme 

as etapas relacionadas no objeto especificado, no prazo estabelecido de acordo com o cronograma apresentado no processo 

licitatório. 

b) Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da contratante. 

c) Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos aplicativos ora contratados, de dados históricos 

e cadastrais informatizados da Contratante, até a implantação do sistema informatizado de gestão pública, disponibilizados 

pela contratante, na forma acordada com esta, em meio eletrônico. 

d) Solicitar junto à contratante, por escrito, a prorrogação do prazo determinado para cada etapa prevista, caso ocorram 

atrasos causados por motivos atribuíveis à contratante. 

e) Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e instaladas, desempenhem todas as funções e 

especificações previstas na proposta técnica. 

f) Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu sistema gerenciador de banco de dados, informações 

e “softwares” aplicativos básicos. 

g) Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, 

implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 

visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a competitividade do produto no mercado. 



h) Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas da versão do produto sempre que ocorrer necessidade de 

correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, 

desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios. 

i)  Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou servidores da contratante, em local a ser definidos pela 

mesma. 

j) Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de problemas da contratante. 

l) A contratada prestará todo e qualquer suporte à contratante, no sentido de solucionar pendências relativas à contratação 

do sistema informatizado de gestão pública, junto aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou privados, caso 

isto seja necessário. 

m) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição da Administração, 

sempre que for solicitado, o encarregado geral, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que 

esta fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE; 

n) Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a informações ou características 

técnicas  de aplicações do material da administração da Contratante, a qual vier a obter acesso, em razão de sua atuação. 

o) Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela Contratante, em razão da execução 

do objeto do presente contrato, protegendo-as contra a divulgação à terceiros, ou a seus prestadores de serviços, que no 

desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas responsáveis 

pelo tratamento de tais informações a protegê-las e manter a confidencialidade das mesmas.   

p) A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e na sua proposta, e em especial: 

I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste Contrato; 

II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sistema e ou módulos do sistema informatizado de gestão pública 

não aceito(s) pelo Contratante, por apresentar defeitos ou não atender às especificações exigidas; 

III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 

IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto à utilização do sistema informatizado de gestão pública, feitas 

em dias úteis e no horário comercial; 

V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de técnicos comprovadamente especializados, 

responsabilizando-se pela atuação. 

q) A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão 

contratual. 

r) A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante, pelos 

prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente 

da execução do objeto deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, 

ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

comprovação de sua responsabilidade, não o cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que 

porventura faça jus. 

s) A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e expressa anuência 

da contratante. 

t) A contratada arcará com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta contratação, inclusive os 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

u) A contratada deverá comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite a execução do contrato. 

r) Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela CONTRATANTE, treinamento adequado e 

necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com carga horária mínima de 8 (oito) horas de duração;  

s) Se durante o treinamento, for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos funcionários ou prepostos da 

CONTRATANTE para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado a CONTRATANTE que deverá 



providenciar a substituição do funcionário/preposto, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva 

comunicação, sendo o novo treinamento executado mediante orçamento prévio a ser aprovado pela CONTRATANTE;  

t) Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição pela CONTRATANTE de funcionário/preposto já 

treinado, poderá ser por esse solicitado, mediante prévio orçamento e em data a ser estabelecida pela CONTRATADA, de 

comum acordo com a CONTRATANTE;  

u) Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos funcionários ou prepostos da CONTRATANTE decorre de 

inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá promover a sua substituição no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas), reiniciando-se o treinamento com observância da carga horária mínima, sem qualquer ônus 

adicional ao CONTRATANTE. 

12.2.  DA CONTRATANTE 

a) Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados pela CONTRATADA, exigindo o fiel 

cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe adotar todas as providências neste sentido; 

b) Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, com vistas à aferição da eficiência dos resultados 

das ações; 

c) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme ajustado no presente Contrato; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades na execução dos 

serviços contratados, fixando prazo para sua correção; 

e) Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato. 

f) A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas neste 

Contrato e durante a vigência do mesmo. 

g) Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma 

forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-

lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, 

transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o o 

Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de 

programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá- os de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada 

anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, 

que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma. 

h) A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite 

a instalação\manutenção de forma remota dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, 

de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançadas. 

i) Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perdas de 

dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não autorizada, invasão de softwares 

externos (tais como o vírus). A CONTRATADA não se responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas no(s) 

banco(s) de dados do software, sendo este de inteira responsabilidade da CONTRATANTE. 

j) Somente é permitido à CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA DE RESERVA (“backup”), para a finalidade e 

condições estabelecidas na alínea “i” desta Cláusula, considerando-se qualquer outra cópia do sistema objeto deste contrato, 

além daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-á como violação aos direitos de 

propriedade da CONTRATADA, sujeitando a CONTRATANTE, e o funcionário/preposto responsável pela cópia 

indevida, às penalidades previstas no presente Contrato e legislação em vigor.  

l) Disponibilizar um meio de acesso à rede mundial de computadores "INTERNET" (Acesso Discado, Link Discado, via 

rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e softwares de comunicação 

sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter 

condições técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros, mantendo, assim, permanentes condições de uso, com 

vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ 

ATUALIZAÇÃO).  



m) A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos “softwares”, bem como das ferramentas a ela cedidos, contra 

o uso ou o acesso indevido, e se obrigará a utilizá-los exclusivamente na vigência contratual e em conformidade com as 

condições estabelecidas pelo outorgante das licenças. 

n) Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, em quaisquer eventos, promoções ou publicações, 

sem o conhecimento e autorização prévia e por escrito da contratada. 

o) Pôr à disposição da contratada, na forma acordada com esta, em meio eletrônico, os dados históricos e cadastrais 

informatizados do Órgão Contratante, até a implantação do sistema informatizado de gestão pública, para conversão e 

aproveitamento pelos módulos aplicativos ora contratados. 

p)  Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus funcionários e ou servidores ou pessoas as quais venha 

a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados do sistema informatizado de gestão pública sejam 

corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção 

e segurança de todo o sistema. No caso de alguma violação se consumar contra a sua vontade e sem seu conhecimento 

prévio, a contratante dará conhecimento dos fatos à contratada, além de empreender as ações necessárias no sentido de 

sustar ou anular a situação de violação. 

q) Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no processo de implantação, preferencialmente em 

tempo integral. 

r) Informar e manter atualizado junto à contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto. 

s) A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, 

encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua vigência. A 

CONTRATADA de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo 

para a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A 

CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da CONTRATADA, quando necessário, junto aos 

órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 

13. PROVA DE CONCEITO 

13.1. Objetivo e abrangência 

a. Fornecer as condições necessárias à realização da prova de conceito da solução apresentada pela licitante 

provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão, quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e não 

funcionais contidos neste edital. 

13.2. Justificativa da Prova de Conceito e Verificação de Conformidade: 

a. Não pretende o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, analisar os sistemas 

ofertados para fins de classificação das propostas. Trata-se na verdade, de hipótese de verificação acerca da veracidade e 

real compatibilidade da proposta com as especificações do edital. 

b. O artigo 4º, VII e X, da Lei n.10.520/02, é expresso ao dispor que, aberta a sessão, proceder-se-á à imediata abertura das 

propostas e à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

c. No caso em questão, a prova de conceito objetivará verificar se a solução apresentada satisfaz as exigências do termo de 

referência. Destaca-se, que, "quando exigida, não pode constituir condição de habilitação dos licitantes, devendo limitar-

se ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o material entregue ou apresentado 

para análise, o licitante deve ser desclassificado, devendo ser exigido do segundo e assim sucessivamente, até ser 

classificada uma empresa que atenda plenamente às exigências do ato convocatório" Acórdão 2763/2013 Plenário. 

13.3. Documentação Complementar 

a. A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar no momento das apresentações dos sistemas, a seguinte 

documentação complementar devidamente impressa com a identificação da empresa licitante, contendo a razão social e o 

nº de inscrição no CNPJ, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador: 

- Quanto às características técnicas: 



b - descrição completa da única solução integrada, com riqueza de detalhes, observados os requisitos mínimos descritos 

neste edital, a fim de comprovar sua real capacidade de atendimento do objeto licitado, de forma a permitir a verificação 

de conformidade dos requisitos estabelecidos neste edital. 

c - declaração de que a solução integrada é multiusuário, não possui restrição quanto ao número de usuários ou tráfego de 

dados e informação, provendo, dessa forma, rotinas necessárias à conservação da integralidade das informações fornecidas, 

bem como definição de rotinas de segurança; quanto à implantação e funcionamento: 

d - declaração de que o prazo de instalação, conversão dos dados, treinamento e liberação, para pleno funcionamento da 

solução integrada, de acordo com os requisitos estabelecidos no presente edital não será superior a 15 (quinze) dias 

corridos, contados da emissão da ordem de serviço. 

e - declaração de que realizará a conversão de todos os dados da solução integrada, objeto desta licitação, atualmente em 

uso pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. 

f - declaração de que a solução integrada entrará em operação plena no dia imediatamente posterior ao período acima. 

g - planos técnicos contendo: 

h - planos de implantação: representando às condições e os procedimentos para a implantação da solução integrada 

proposta, incluindo atividades de conversão de arquivos atualmente em uso pela prefeitura e respectivos cronogramas para 

cada área. 

13.4. Da forma de realização da Prova de Conceito 

Para aceitação da proposta será exigida apresentação de prova de conceito, conforme as condições abaixo: 

a. O prazo para apresentação da prova de conceito será de cinco dias úteis após a convocação da empresa, sendo que o 

licitante que descumprir esse prazo será desclassificado automaticamente do certame, podendo ocorrer a convocação do 

licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente. 

b. O licitante deverá possuir equipamento próprio, para demonstração das funcionalidades do sistema aos membros da 

equipe técnica do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. Esta equipe fará uma 

avaliação da ferramenta e confrontará suas funcionalidades com os requisitos especificados no presente edital. 

c. A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos implicará na desclassificação imediata da 

proponente no certame. 

d. Poderão as licitantes classificadas nas posições posteriores, comparecer com técnicos devidamente capacitados para 

acompanharem os procedimentos relativos à prova de conceito. 

e. Os licitantes que forem assistir a prova de conceito não poderão interrompê-la de nenhum modo, sendo-lhes permitido 

fazer constar pronunciamento em ata. 

f. Se o licitante for aprovado na prova de conceito e sua proposta estiver em conformidade com este Edital, ela será aceita, 

caso ele seja reprovado, sua proposta será desclassificada e será convocado o licitante classificado em segundo lugar e 

assim sucessivamente. 

14. DO PAGAMENTO  

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, devidamente acompanhados da comprovação da execução dos serviços, até 

o 10º dia útil do mês subseqüente, e termo fornecido pelo setor responsável, após a apresentação de nota fiscal, sem 

emendas ou rasuras, que será devidamente conferida pelo servidor responsável, referente ao mês anterior ao da execução 

dos serviços. 

O pagamento será efetuado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá após a 

liquidação da despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de depósito bancário em Conta Corrente, ou 

através de boleto bancário, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização dos serviços em referência ficará sob a responsabilidade da servidora do IPS/SMJ, Srª Silvana 

Gumz, gerente administrativa do IPS/SMJ. 
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