
 

 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS 

PROCESSO LICITATÓRIO 136/2018 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.232/0001-74, leva ao 

conhecimento dos interessados que se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018, do 

tipo TÉCNICA E PREÇO, regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, 

cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO E FORNECIMENTO MEDIANTE LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO, 

ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE 

SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS REPASSADOS, CONFORME MARCO 

REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MROSC, 

REFERENTES AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.089/2018, REGULAMENTADO PELA 

LEI FEDERAL 13.019/2014. 

 

O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no protocolo, da Prefeitura Municipal 

de Campos Novos, localizado a Rua: Expedicionário J. B. de Almeida, 323, Centro- Campos 

Novos/SC, até às 13h45min do dia 11 de outubro de 2018 e serão abertos às 14h do mesmo dia.  

 

A presente licitação será do tipo empreitada por preço global, do tipo TÉCNICA E PREÇO, 

CONSOANTE AS CONDIÇÕES ESTATUÍDAS NESTE Edital serão regidas pela Lei Federal 

nº. 8.666/93 com suas modificações.  

 

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO 

NO PROCESSO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇO. 

 

 



 

 

 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO 

MEDIANTE LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO DE 

RECURSOS REPASSADOS, CONFORME MARCO REGULATÓRIO DAS 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MROSC, REFERENTES AO DECRETO 

MUNICIPAL Nº 8.089/2018, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL 13.019/2014, em 

conformidade com as exigências e características constantes no Anexo I deste Edital. 

1.2. O objeto social da empresa licitante deverá ser pertinente e compatível com o objeto 

disposto no item 1.1. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados junto ao 

Município de Campos Novos e os NÃO CADASTRADOS, nos termos dos § 2º e 9º, artigo 22 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e nas condições previstas neste Edital. 

2.2. Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as sanções 

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no caso de suspensão 

desde que sejam penalizadas pela Administração Municipal de Campos Novos – SC, bem 

como empresas nas seguintes condições: a) com falência decretada; b) em consórcio; c) 

estrangeiras. 

2.3. Não poderão participar na condição de Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno 

Porte - EPP as que se enquadram nas hipóteses do §4°, artigo 3° da Lei Complementar Federal 

nº 123/2006. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01, 02 E 03 E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os Envelopes nº 01, 02 e 03 contendo respectivamente a documentação e a proposta de 

preços deverão ser entregues na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, 

devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

 



 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS – SC 

TOMADA DE PREÇOS – Nº 12/2018 

ENVELOPE Nº 01 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC 

TOMADA DE PREÇOS - Nº 12/2018 

ENVELOPE Nº 02 

PROPOSTA TÉCNICA 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC 

TOMADA DE PREÇOS - Nº 12/2018 

ENVELOPE Nº 03 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

3.2. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo sugestivo 

constante do anexo II deste Edital ou procuração com reconhecimento de firma em cartório, os 

quais deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações no ato da abertura dos 

Envelopes 01. Se for sócio administrador ou dirigente da empresa, o representante deverá 

apresentar contrato social atualizado ou ata de eleição de dirigentes, no caso de sociedades por 

ações, podendo valer-se, para isso, da documentação apresentada no Envelope nº 01. 

3.3. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital, sendo aceita 

a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos 

mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. O Município de Campos Novos e a 

Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para a 

licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do 

prazo estabelecido neste Edital no Setor de Protocolo Geral deste Município. 

3.4. É recomendado ao licitante se dirigir ao Setor de Protocolo com pelo menos 30 (trinta) 

minutos de antecedência do horário limite para protocolo. A Administração não se responsabiliza 

por filas e/ou quedas do sistema, no Setor de Protocolo Geral, o que pode acarretar atrasos no 



 

 

 

 

 

protocolo dos envelopes. 

3.5. Durante a fase de credenciamento, a critério do da Comissão Permanente de Licitações, 

poderá o mesmo permitir aos licitantes complementarem as exigências para o credenciamento 

conforme estabelecido neste edital, desde que não acarrete prejuízos ao certame. 

3.6. As proponentes que encaminharem a documentação referente ao credenciamento 

juntamente com os Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 02 – PROPOSTA 

TÉCNICA e 03 – PROPOSTA DE PREÇOS via postal, deverão preferencialmente encaminha-

los em envelope distinto, devidamente lacrado e identificado. 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS – SC 

TOMADA DE PREÇOS - Nº 12/2018 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

3.7. Recomenda-se que as páginas da proposta de preços e dos documentos de habilitação sejam 

numeradas e rubricadas, não cabendo aos proponentes quaisquer reivindicações relativas à 

ausência de documentos, no caso de inobservância desta recomendação. 

4. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

4.1. O envelope 01 contendo a documentação relativa à habilitação deverá conter: 

a) Estatuto ou Contrato Social consolidado em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado, devendo, no caso de sociedades por ações, estar acompanhado do 

documento de eleição (ata publicada em órgão de imprensa oficial, ou sítio oficial do município) 

de seus atuais administradores; 

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (ABRANGENDO AS CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS); 

c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais, relativa ao 

Estado da sede da licitante; 

d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa 

ao Município da sede da licitante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do 



 

 

 

 

 

FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011; 

g) Para fins de comprovação, do exigido no subitem 1.2 a licitante poderá apresentar o 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) ou ainda se valer do documento 

apresentado na alínea “a” deste subitem. 

h) Declaração formal de que dispõem dos programas fontes do software, equipamentos, 

pessoal técnico e operacional necessários à execução dos serviços, garantindo ainda que não 

haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou de pessoal ou 

programas 

i) Declaração da proponente, de que caso se sagre vencedora da licitação disponibilizará 

DATACENTER com capacidade de processamento de no mínimo 02 (dois) links dedicados, 

servidores, storage, no-breaks, softwares de virtualização, softwares de segurança, Sistema de 

climatização em redundância, Alarme de incêndio/fumaça, fonte alternativa de energia (moto-

gerador), Funcionamento durante 24/7 (24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana), próprio ou contratado; 

i.1) A comprovação de DATACENTER próprio deverá ser realizada por cópia de nota(s) fiscal 

(is) de aquisição de servidores, storage, no-break, moto-gerador, conta de pagamento de no 

mínimo 02 (dois) links dedicados (nota fiscal, fatura ou equivalente) e, sendo o caso de links 

próprios, das respectivas licenças de operação da ANATEL; 

i.2) A comprovação de disponibilidade de DATACENTER de terceiros, se for este o caso, 

deverá ser realizada por contrato firmado com empresa prestadora de serviços de armazenamento 

de dados e telecomunicações para DATACENTER, onde devem constar as características e 

especificações técnicas do mesmo, atendendo aos requisitos mínimos definidos neste edital e 

seus anexos, acompanhados da documentação exigida através do item anterior. 

i.3) A aprovação do DATACENTER da empresa vencedora, seja este próprio ou locado, dar-se-

á após visita técnica in loco da equipe de TI do Município de Campos Novos com o objetivo de 

comprovar os documentos apresentados bem como a efetiva funcionalidade dos recursos 

ofertados. 



 

 

 

 

 

i.4) O DATACENTER da proponente vencedora, seja este próprio ou locado, deve 

obrigatoriamente possuir a certificação TIER III ou superior. Este tipo de certificação deve 

garantir minimamente os seguintes recursos: elementos redundantes de capacidade, caminhos 

independentes para atendimento ao ambiente crítico, duas empresas de telecomunicações através 

de rotas distintas, disponibilidade mínima de 99,5% ao ano e tempo máximo de indisponibilidade 

de 1,6h ao ano, alimentação dual em todos os equipamentos de TI, infraestrutura local 

paralelamente sustentável; 

4.1.1. Para facilitar o contato, solicitamos constar ainda as seguintes informações: 

j) Indicação de Preposto (NOME, CPF, CARGO/FUNÇÃO, TELEFONE E E-MAIL); 

i.1) O Preposto indicado será responsável por todos os contatos necessários a plena execução 

do contrato. 

i.2) Caso necessário deverá ser apresentado, para assinatura do contrato, procuração do 

indicado acima. 

k) As empresas que protocolarem os envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO , até a data prevista para os proponentes cadastrado, deverão apresentar ainda: 

l) Certificado de Registro Cadastral – CRC, válido na data de abertura dos envelopes nº 01 

da presente licitação, expedido pela Comissão de Registro Cadastral de Licitantes do Município 

de Campos Novos; 

4.1.1.1.  O prazo para emissão do Certificado de Registro Cadastral pela Comissão de 

Registro Cadastral de Licitantes do Município de Campos Novos é de 05 (cinco) dias úteis, desde 

que toda documentação entregue e protocolada esteja correta. 

4.1.1.2.  A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC dispensa a licitante 

da apresentação somente dos documentos constantes das alíneas “b” a “e” do item 4.1. 

4.2. No caso da proponente ser Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, esta 

deverá, juntamente com a documentação acima elencada, apresentar Certidão de enquadramento 

no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta 

Comercial da sede do licitante, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 

103/2007, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias. As sociedades simples que 

não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3º da Lei Complementar 



 

 

 

 

 

123/2006 (exigível somente as ME e EPP, com intenção de usufruir dos privilégios previstos na 

Lei 123/06). 

4.3. A condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes está atrelada à manutenção de 

sua regularidade junto ao respectivo órgão cadastrador. Desta forma, no curso do 

julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações averiguará a situação 

cadastral dos licitantes através da Internet, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, 

suspenso, vencido ou, ainda, quando a documentação apresentada para o competente 

cadastramento não estiver em plena vigência. 

4.3.1. No caso das licitantes que apresentarem CRC expedido pelo SICAF, em substituição aos 

documentos previstos no item 4.1, a Comissão Permanente de Licitações procederá à consulta 

“on line” da situação da licitante junto ao portal COMPRASNET e/ ou SERPRO do Governo 

Federal, visando à verificação da validade dos documentos a serem substituídos, extraindo 

relatório que será submetido à análise e rubrica de todos os presentes. 

4.3.1.1. No horário determinado à Sessão Pública para o recebimento e abertura dos Envelopes 

nº 01, não sendo possível a realização da consulta “online”, a referida Sessão será suspensa e as 

licitantes serão intimadas da data e horário do seu prosseguimento. Nesse caso, os envelopes 

contendo as propostas ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitações, devidamente 

rubricados no fecho pelos representantes presentes. 

4.4. Caso a licitante tenha optado por apresentar o CRC em substituição aos documentos citados 

no item 4.1 e, nele constando qualquer certidão com prazo de validade vencido, poderá 

apresentar tais documentos atualizados e regularizados dentro de seu Envelope nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

4.5. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor desta 

Administração Pública. 

4.6. No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade fiscal (alíneas “b” a “e” 

do item 4.1) sem menção expressa do prazo de validade, será automaticamente adotado o prazo 

de validade de 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir da data de sua emissão. 

4.7. As ME’s ou EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “b” a “e” 

do item 4.1, mesmo que esta apresente alguma restrição quanto a regularidade fiscal, sob pena de 



 

 

 

 

 

inabilitação. 

4.8. Caso a licitante apresente o documento exigido na alínea “a” emitido pelo site da Junta 

Comercial o mesmo será autenticado, em sessão. 

4.8.1. Caso encontre-se com status “expirado” e não seja possível a verificação de sua 

autenticidade este será recusado para fins de credenciamento, restando a licitante desqualificada. 

5. DA PROPOSTA TÉCNICA 

5.1. O Envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA deverá conter a proposta técnica propriamente 

dita, apresentada em via única, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas 

ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final (NOME COMPLETO, CPF, RG) e 

rubricada nas demais folhas, contendo ainda: razão social, endereço completo, nº do CNPJ e 

número desta licitação. 

5.1.1. A proposta técnica deverá ser elaborada de acordo com termo de referência constante do 

Anexo I deste Edital. 

5.2. A qualificação técnica deverá ser através de: 

a) Comprovante de capacidade técnica, consistindo na apresentação de, pelo menos, 01 (um) 

atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual 

conste a execução de serviços de fornecimento de licença e provimento de datacenter; 

5.3. A licitante deverá ainda, apresentar Declaração Formal de que: 

a) Dispõe dos programas fontes do software, equipamentos, pessoal técnico e operacional 

necessários à execução dos serviços, garantindo ainda que não haverá qualquer tipo de 

paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou de pessoal ou programas; 

b) Tomou conhecimento de todas as informações necessárias e condições locais, onde serão 

executados os serviços para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

c) A implantação, ou seja, todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento, dentre 

os quais: instalação, configuração, treinamento, customização, migração e conversão de 

informações existentes e necessárias à operação dos softwares, será realizada dentro do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato; 

5.4. Cada licitante terá prazo de 07 (sete) horas, dentro do horário de expediente da 

Administração, para apresentação e demonstração técnica dos sistemas à Comissão de Avaliação. 

Essa demonstração confirmará a pontuação técnica e a comprovação de que os programas 



 

 

 

 

 

realmente atendem as especificações constantes de sua Proposta Técnica. 

a) Os softwares, hardwares e demais equipamentos e materiais necessários para apresentação 

e demonstração técnica dos sistemas são de inteira responsabilidade da(s) proponente(s). 

5.5. A proposta técnica não deverá apresentar preços. A proponente que descumprir esta 

instrução será considerada desclassificada. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. O envelope 03 - PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em 

português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada 

ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 

a) Razão social, endereço completo e nº do CNPJ da proponente; 

b) Número desta TOMADA DE PREÇOS; 

c) Custo unitário e total para implantação dos sistemas, de acordo com o Anexo II 

deste Edital; 

d) Custo unitário mensal e total para locação dos sistemas, conforme disposto no 

Anexo II deste Edital; 

e) Valor unitário da hora técnica; 

f) Local, data, identificação e assinatura do representante legal da licitante; 

6.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à 

direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de 

encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 

6.3. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, 

despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e 

feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da 

presente Licitação. 

6.3.1. A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta. 

6.4. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 

contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 02, conforme §3º, artigo 64 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de 



 

 

 

 

 

vencimento. 

6.5. As propostas que tenham sido classificadas, serão verificadas pela Comissão Permanente de 

Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros 

serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma: 

a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e 

por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá; 

b) nos casos em que houver discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer; 

c) nos casos em que houver discrepância entre o(s) valor(es) da soma de parcelas indicada na(s) 

proposta(s) e o(s) valor(es) somado(s) das mesmas parcelas (inclusive quanto à soma dos preços 

totais de materiais e mão de obra), prevalecerá(ao) o(s) valor(es) somado pela Comissão. 

6.6. O preço global apresentado no texto da proposta da licitante será corrigido pela Comissão 

de acordo com o procedimento acima e será considerado para efeito de ordenação em relação às 

demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente. 

6.7. É facultada a Comissão Permanente de Licitação a correção, diante de todos os 

participantes, de falhas formais que não acarretarão danos legais ao andamento do certame, 

visando assegurar o Princípio da Ampla Participação e Interesse Público. No caso de omissões 

puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu prazo de validade, serão considerados 

os previstos no Edital. 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

7.1. A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento 

estabelecido no artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações. 

7.2. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que comparecerem no ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os 

envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e 02 – PROPOSTA TÉCNICA E 03 - 

PROPOSTA DE PREÇOS, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes 

presentes, procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO. 

7.3. Os envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO serão abertos, sendo que os 

documentos neles contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de 



 

 

 

 

 

Licitação e pelos proponentes ou seus representantes credenciados. 

7.4. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos 

exigidos do item 5.1 deste Edital, que apresentarem documentos rasurados, com prazo de 

validade vencido na data prevista para a realização da sessão de abertura dos envelopes 01 – 

DOCUMENTAÇÃO, que não atenderem todos os requisitos dispostos nas alíneas “a” até “i” do 

item 5.1, ou ainda os proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da 

estabelecida nos itens 5.2 a 5.4 deste Instrumento. 

7.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME´s ou EPP´s, estas 

serão consideradas provisoriamente habilitadas até a apresentação das certidões fiscais com 

validade no prazo estipulado pela Administração Municipal ou, no caso de não apresentação dos 

documentos, a(s) mesma(s) serão inabilitadas. Para comprovação de habilitação, as certidões 

deverão ser protocoladas junto ao Município, no prazo estipulado na ata da licitação. 

7.5. Os envelopes nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA e 03 - PROPOSTAS DE PREÇOS serão 

devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido 

recurso ou após a sua denegação. 

7.6. Serão abertos os envelopes 02 - PROPOSTA TECNICA e 03 - PROPOSTAS DE PREÇOS 

dos proponentes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa de todos os proponentes 

de interposição de recursos de que trata a alínea “a”, inciso I, artigo 109 da Lei Federal nº 

8.666/1993, através da assinatura na Ata, ou Termo de Renúncia (modelo constante do Anexo III 

deste Edital). Caso contrário, a data da abertura será comunicada diretamente às proponentes 

(podendo tal intimação ocorrer através de publicação no site oficial do município 

www.camposnovos.sc.gov.br) após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem 

interposição de recursos. 

a) Os envelopes 02 – PROPOSTA TÉCNICA serão avaliados pela Comissão Especial, a ser 

designada por portaria. 

7.7. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

7.8. Será verificada a conformidade de cada proposta (para fase de classificação da técnica e do 

preço) com os requisitos estabelecidos nos subitens 6.1 a 6.5 deste instrumento convocatório, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com os 



 

 

 

 

 

requisitos deste Edital. 

7.9. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas pela Comissão 

Permanente de Licitações, de acordo com o disposto nos itens 6.2 a 6.5. 

7.10. Será efetuado o julgamento e a classificação das propostas de acordo com o estabelecido no 

item 8 deste Edital. 

7.11. Da(s) sessão(ões) de abertura e apreciação de envelopes será(ão) lavrada(s) ata(s) 

circunstanciada(s) a respeito, devendo toda e qualquer declaração, mediante documento 

manuscrito pelo representante da empresa, constar obrigatoriamente da(s) mesma(s), ficando sem 

direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os 

que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os seus protestos. 

7.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o 

Município de Campos Novos poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que 

ensejaram a sua inabilitação ou desqualificação. 

8. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Para a classificação das propostas, será adotado o fator de ponderação de 6 (seis) pontos 

para a proposta técnica e de 4 (quatro) pontos para a proposta de preços. Deste modo, a 

pontuação total final da licitante será o resultado da soma das pontuações técnica e econômica, da 

forma do item 8.4. 

8.2. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

8.2.1 Abertos os envelopes das propostas técnicas (envelope 2), dos licitantes habilitados, os 

respectivos documentos serão rubricados por todos os membros da Comissão e pelos 

representantes legais das participantes, presentes na sessão. 

8.2.1. Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá 

suspender a reunião, efetuando o julgamento das propostas técnicas, sem a presença de todos os 

participantes. 

8.2.2. O não comparecimento de qualquer representante não impedirá a efetivação da reunião da 

abertura das propostas técnicas, não cabendo aos ausentes o direito a qualquer reclamação, salvo 

recurso no prazo legal. 

8.2.3. A classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS será efetuada de acordo com o item 8 (e 



 

 

 

 

 

seus subitens) do termo de referência constante no Anexo I deste Edital, por comissão 

especialmente designada para esta finalidade (equipe composta por profissionais designados pela 

Administração Municipal) e criada através da Portaria n° 1893/2018 e suas alterações, que no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data da demonstração técnica das licitantes habilitadas, 

expedirá parecer técnico demonstrando a classificação dos proponentes, onde serão atribuídos 

pontos a cada um dos critérios já estabelecidos. 

8.2.3.1. Cada licitante terá prazo de 07 (sete) horas, dentro do horário de expediente da 

Administração, para apresentação e demonstração técnica dos sistemas à Comissão de Avaliação. 

Essa demonstração confirmará a pontuação técnica e a comprovação de que os programas 

realmente atendem as especificações constantes de sua Proposta Técnica. 

8.2.3.1.1. Os softwares, hardwares e demais equipamentos e materiais necessários para 

apresentação e demonstração técnica dos sistemas são de inteira responsabilidade da licitante. 

8.2.3.2. Para os requisitos considerados obrigatórios, a Comissão de Avaliação das Propostas 

Técnicas, deverá conferir se os requisitos foram atendidos, atribuindo pontuação 10 (dez) para 

cada item, ou, se não foram atendidos, sem atribuição de pontuação. Para efeito de pontuação, 

não será admitido o atendimento parcial do item, ou desenvolvimento de rotinas (no ato ou 

posteriores) que dificultam o desenvolvimento das atividades por parte dos usuários. 

8.2.3.3. A Comissão de Avaliação deverá elaborar ata e relatório da apuração dos resultados da 

demonstração dos sistemas e classificação das propostas técnicas. 

8.2.3.4. A posição da Comissão de Avaliação, não eximirá a empresa de responsabilidades, cujo 

não atendimento venha a ser verificado no ato da implantação dos sistemas. 

8.2.3.5. A proposta técnica não deverá apresentar preços. A proponente que descumprir esta 

instrução será considerada DESCLASSIFICADA. 

8.2.4. Após a divulgação do resultado da classificação das propostas técnicas, em sessão pública 

previamente agendada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

lavratura da ata, para interposição de recursos, conforme previsto na Alínea “b”, inciso I, art. 109 

da Lei nº 8.666/93. 

8.2.4.1. Havendo a interposição de recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação no sítio oficial do 

Município www.camposnovos.sc.gov.br, conforme previsto no § 3º, art. 109 da Lei nº 8.666/93. 



 

 

 

 

 

8.2.5. Definidas as proponentes classificadas nesta fase e transcorridas o prazo recursal e/ou não 

havendo a interposição de recursos, as licitantes serão convocadas, em data intimada através da 

ata de sessão de divulgação da classificação das propostas técnicas, ou ainda por publicação junto 

à Imprensa Oficial, ou sítio oficial do município, www.camposnovos.sc.gov.br, a participarem da 

sessão de abertura e classificação das propostas de preços. 

8.3. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.3.1. Abertos os envelopes das propostas de preços (envelope 03), das licitantes classificadas na 

fase anterior, os respectivos documentos serão rubricados por todos os membros da Comissão e 

pelos representantes legais das participantes, presentes na sessão. 

8.3.1.1. Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá 

suspender a reunião, efetuando o julgamento das propostas preço, sem a presença de todos os 

participantes. 

8.3.1.2. O não comparecimento de qualquer representante não impedirá a efetivação da reunião 

da abertura das propostas de preços, não cabendo aos ausentes o direito a qualquer reclamação, 

salvo recurso no prazo legal. 

8.3.2. Ressalvado o disposto no item 6.7, havendo discrepância entre os valores grafados em 

algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

8.3.3. Será desclassificada a proposta que: 

8.3.3.1. Que não contemplar todas as etapas da execução dos serviços; 

8.3.3.2. Para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente 

autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes; 

8.3.3.3. Não atender as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

8.3.3.4. Ultrapassar o valor máximo previsto no item 11.1 deste Edital; 

8.3.3.5. Apresentarem preços inexequíveis. 

8.3.4. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas pela Comissão 

Permanente de Licitações, de acordo com o disposto no item 6.7 deste Edital. 

8.3.5. Após a divulgação da menor proposta de preços, se esse não for uma ME ou EPP, e se 

houver proposta apresentada por ME ou EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à 

proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.3.5.1. A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência, poderá apresentar 

http://www.camposnovos.sc.gov.br/


 

 

 

 

 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo para 

tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a convocação formal (sendo esta 

realizada na própria sessão ou por ofício ou ainda pela publicação na Imprensa Oficial, através do 

sítio oficial www.camposnovos.sc.gov.br, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

8.3.5.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.3 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

8.3.6. A classificação das propostas será efetuada pela ordem crescente dos totais de pontos 

obtidos pelos proponentes. 

8.4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS 

8.4.1. Será considerada vencedora a proponente que obtiver maior pontuação final, conforme 

estipulado no Termo de Referência (ANEXO I). 

9. DA APURAÇÃO DOS ÍNDICES E NOTA DE AVALIAÇÃO 

9.1. DA APURAÇÃO DO ÍNDICE TÉCNICO 

9.1.1. Será atribuída Pontuação Técnica (PT) para cada item apresentado na proposta, obtida pelo 

Somatório dos Pontos (SP) atribuídos a cada um dos elementos (ELEMENTO 1 e 2)  para 

avaliação da Pontuação Técnica, conforme seguinte fórmula: 

PT=PTOE1+PTOE2 

Onde: 

PT - Pontuação da Proposta Técnica; 

PTO.E1 - Somatório de Pontos obtidos em avaliação de conformidade dos requisitos técnicos 

dos sistemas; 

PTO.E2 - Pontos obtidos através da customização dos sistemas/relatórios, sem custos adicionais; 

9.1.2. A apuração do Índice Técnico (IT) para cada proposta apresentada será obtida pela divisão 

da pontuação da proposta técnica em análise (PTA) pela proposta de maior pontuação técnica 

encontrada (MPT): 

IT= PTA/MPT 

Onde: 



 

 

 

 

 

IT - Índice Técnico; 

PTA - Pontuação da Proposta Técnica em análise; 

MPT - Maior pontuação Técnica encontrada. 

9.2. DA APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO 

9.2.1. A apuração do Índice de Preço (IP) para cada proposta apresentada será obtida pela divisão 

do menor preço encontrado (MPE), entre as propostas apresentadas, pelo preço da proposta em 

exame (PPE): 

IP= MPE/PPE 

Onde: 

IP = índice de preço; 

MPE = menor preço encontrado; 

PPE = preço da proposta em exame. 

9.2.2. Para fins de julgamento de preços, considerar-se-á sempre o PREÇO GLOBAL  ofertado. 

9.3. DA APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO FINAL 

9.3.1. Será atribuído como fator de ponderação o peso 06 (seis) ao Índice Técnico (IT) e peso 04 

(quatro) ao Índice de Preço (IP). 

9.3.2. A pontuação final (PF) será obtida através do resultado do somatório dos índices técnico e 

de Preço pelos seus respectivos pesos: 

PF= (IT x 6) + (IP x 4) 

Onde: 

PF = pontuação final; 

IT = índice técnico; 

IP = índice de preço. 

9.4. Será considerada vencedora a licitante que obtiver a MAIOR PONTUAÇÃO FINAL. 

10. DO PREÇO ORÇADO E VALOR MÁXIMO 

10.1. O valor total orçado correspondente à locação do software e locação de Servidor Virtual 

(DataCenter), para hospedagem do banco de dados e aplicativos de sistema corresponde ao 

montante anual de R$ 30.949,25 (Trinta mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos), sendo: 

10.1.1. R$ 1.274,66 (mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) mensais 



 

 

 

 

 

pela licença de uso do software web de Gestão de Recursos Repassados. 

10.2. Pela implantação e treinamento será pago o montante de R$ 3.653,33 (três mil seiscentos e 

cinquenta e três reais e trinta e três centavos), entendendo aqui como implantação quando todos 

os serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema, dentre os quais: instalação, 

configuração, treinamento e customização necessários ao perfeito funcionamento do sistema. 

10.3. O valor máximo para contratação de horas técnicas, caso haja necessidade, será de R$ 

80,00 (oitenta reais) por hora-atendimento; 

10.4. Outras despesas inerentes aos serviços de assistência técnica, caso haja necessidade, 

correrão por conta da Contratada, isentando o Município de Campos Novos de quaisquer ônus 

decorrentes; 

11. DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

11.1. A licitante vencedora obriga-se a executar os serviços de implantação e treinamento no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato, 

sob pena de notificação e aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira da 

minuta contratual constante do Anexo IV deste Edital. 

11.1.2. Entende-se como implantação, todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento, 

dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, customização, migração e conversão de 

informações existentes e necessárias à operação dos softwares, fornecimento de assessoria 

técnica especializada para a customização e operação do sistema de gestão municipal a ser 

realizada durante os procedimentos de implantação e no acompanhamento técnico permanente. 

11.2. O prazo de locação/licenciamento, atualização, manutenção, acompanhamento e suporte 

técnico de sistemas, e ainda da customização sem ônus na quantidade informada na proposta 

técnica da licitante vencedora, até 31 de dezembro de 2018, contados a partir da conclusão da 

implantação do sistema. O referido prazo poderá ser prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e 

oito) meses, nos termos do artigo 57, IV, da Lei n° 8.666/93. 

11.3. Os sistemas deverão ser implantados nos termos do item 12.1.2 deste edital, nas estações de 

trabalho das unidades do Fundo Municipal de Assistência Social. 

11.4. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, objeto desta licitação, será através de 

equipe técnica do quadro de funcionários do Município. 



 

 

 

 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. A empresa contratada deverá emitir as notas fiscais relativas à execução do objeto do 

contrato, na seguinte conformidade: 

12.1.1. Da implantação, até o 5º (quinto) dia útil após atestado pela equipe técnica citada no 

item 12.4, de que a implantação foi concretizada, e se constatado o perfeito funcionamento das 

atividades, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, customização, migração e 

conversão de informações existentes e necessárias à operação dos softwares; 

12.1.2. Da locação/serviços contínuos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, 

em notas individuais, contendo a descriminação dos valores pagos. 

12.1.2.1. O pagamento referente à locação mensal dar-se-á somente após concretizada a efetiva 

implantação dos sistemas. 

12.1.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal, devidamente certificada e atestada pelo responsável da Secretaria. 

12.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da 

licitante contratada. 

12.3. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta das 

dotações orçamentárias de 2018. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos 

termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, o qual será recebido e processado nos termos 

ali estabelecidos. 

13.2. Os atos decorrentes desta licitação serão informados através de publicação no site oficial do 

Município de Campos Novos, www.camposnovos.sc.gov.br. 

13.3. Os recursos administrativos serão recebidos através de protocolo feito no Protocolo Geral 

da Prefeitura Municipal de Campos Novos. 

13.4. Não será admitido o recebimento de recursos administrativos apresentados de forma diversa 

do citado no item 13.3. 

14. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO. 

14.1. A Comissão Permanente de Licitações fará a adjudicação à licitante classificada em 

primeiro lugar, sendo que caberá à Autoridade Competente a decisão sobre a homologação do 



 

 

 

 

 

procedimento. 

14.2. Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será formalmente convocada a assinar 

o Termo de Contrato (minuta constante do anexo IV deste Edital) dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após a convocação formal, junto à Diretoria de Compras do Município de Campos 

Novos. Decorrido o prazo acima estipulado, se adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento 

contratual, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato. 

14.2.1. O encaminhamento do mesmo para assinatura poderá ser feita através de forma 

eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços. 

14.3. O Município de Campos Novos poderá, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas posteriores alterações. 

14.4. Na hipótese de haverem documentos, dentre aqueles apresentados pela licitante em 

atendimento às alíneas “b” a “f” do item 5.1 ainda na fase de habilitação deste certame, com 

prazo de validade vencido à época da convocação para a assinatura do Contrato, os mesmos 

deverão ser reapresentados à Diretoria de Compras do Município no ato da assinatura do 

Contrato, devidamente renovados. 

14.5. O contrato de implantação decorrente desta licitação terá vigência de 90 (noventa) dias 

consecutivos contados da data de assinatura do contrato. 

14.6. O contrato de locação decorrente desta licitação terá vigência até 31 de dezembro de 2018, 

contados a partir da conclusão da implantação do sistema. 

a) O contrato de locação só será gerado após efetivação da implantação e comunicação à 

Prefeitura de Campos Novos. 

14.7. O prazo de vigência previsto no item 14.6 poderá ser prorrogado até o limite de 48 

(quarenta e oito) meses, se houver interesse do Município, conforme previsão expressa no inciso 

IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 



 

 

 

 

 

15. - DOS REAJUSTES E REPACTUAÇÕES 

15.1. Na ocorrência de prorrogação do prazo de vigência constante no subitem 14.7 deste Edital, 

será concedido reajuste dos valores propostos pelas licitantes vencedoras com base no Índice 

Geral Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado e publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV. 

15.2. O primeiro reajuste somente ocorrerá após decorridos 12 (doze) meses da data de 

apresentação das propostas, e assim sucessivamente com os demais possíveis reajustes. 

a) Sendo assinado o contrato no período de validade das propostas, o reajuste ocorrerá 12 

(doze) meses após a assinatura do mesmo. 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que 

caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 

16.2. A rescisão contratual poderá ser: 

16.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

16.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no prazo 

assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para assinar o 

contrato, nos termos do presente instrumento convocatório. 

17.1.1. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais oferecidos pela 

licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido adjudicados. 

17.2. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa 

contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

17.2.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

17.2.1.1. Advertência por escrito. 



 

 

 

 

 

17.2.1.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento). 

17.2.1.3. Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 17.2.1.2, 

multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida. 

17.2.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos. 

17.2.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

17.2.2.1. Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida. 

17.5.2.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

17.2.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos. 

17.2.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem 17.1.2.3 anterior. 

17.3. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 17.2.1.2, 

17.2.1.3 e 17.2.2.1 será o valor inicial do Contrato. 

17.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de 

Campos Novos, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de preço 

resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não 

cumprida. 

17.5. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos 

subsequentes a que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade. 

17.6. As penalidades previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente 



 

 

 

 

 

entre as mesmas. 

17.7. Ainda, a CONTRATADA que sofrer a penalidade disposta no subitem 17.2.2.3. poderá ser 

descredenciada junto ao SICAF, através de informação prestada pela Administração Municipal. 

17.8. A Administração Municipal de Campos Novos poderá deixar de aplicar as penalidades 

previstas nesta cláusula se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos 

termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

17.9. As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de forma 

eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços. 

17.9.1. Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para defesa/ 

recurso será contado da data de confirmação de entrega do e-mail. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no 

Departamento de Compras e Licitações do Município de Campos Novos, no endereço citado no 

preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (049) 3541-6200, de segunda à sexta-feira, das 

08h15min às 11h00min e das 13h15min às 17h00min. 

18.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes 

farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone, bem como 

o nome da pessoa indicada para contatos. 

18.3. A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 

legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer 

título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos 

serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 

18.4. O Município de Campos Novos reserva-se ao direito de anular ou revogar a presente 

licitação, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

18.5. O Município de Campos Novos reserva-se ao direito de deixar de executar o objeto da 

presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 

sem prévio acordo com a licitante vencedor, não cabendo a este qualquer tipo de indenização. 

18.6. Informações fornecidas verbalmente por pessoas pertencentes ao quadro de servidores da 



 

 

 

 

 

Administração Municipal de Campos Novos não serão consideradas como motivos para 

impugnações. 

18.7. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste 

Edital e suas condições. 

18.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações à 

luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 

123/2006, Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002), suas alterações e demais 

legislações aplicáveis. 

18.9. As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram: 

18.9.1. Sob a pena prevista no parágrafo único do artigo 97 da Lei Federal nº 8.666/1993, 

não estarem declaradas inidôneas ou suspensas de participação em licitações por qualquer 

entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer das esferas de governo, nos 

termos dos incisos III e IV do artigo 87 do referido diploma legal; 

18.9.2. Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, acrescido 

pela Lei Federal nº 9.854/1999, que não empregam menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvados os casos de 

menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 

18.9.3. Não possuir no quadro societário servidor público, deste município, da ativa ou 

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista. 

18.10. A simples participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação 

irretratável das normas e condições editalícias. 

18.11. Todos os horários apresentados neste edital seguirão o horário de Brasília – DF. 

18.12. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 

presente licitação é o da Comarca de Campos Novos, SC. 

19. DOS ANEXOS AO EDITAL 

19.1. Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 

transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO 



 

 

 

 

 

JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV – MINUTA DOS CONTRATOS; 

ANEXO V – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MENOR; 

ANEXO VI - MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO VIII – INFORMAÇÕES PARA O CONTRATO; 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO; 

ANEXO X – RELAÇÃO/QUANTIDADE DOS ITENS E PREÇO MÁXIMO 

 

 

 

Campos Novos, 10 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

Silvio Alexandre Zancanaro 

Prefeito Municipal 



 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

GESTÃO DE RECURSOS REPASSADOS 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 O Município de Campos Novos justifica a presente contratação, uma vez que é necessária a 

instalação de sistema para a gestão de recursos repassados, conforme Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil, MROSC, referentes ao decreto municipal nº 8.089/2018, 

regulamentado pela lei federal 13.019/2014. 

 

2. DOS SISTEMAS 

 A locação de Software inclui todos os custos, incluindo os inerentes ao datacenter que 

estiver hospedado e instalado o software; 

 A contratada será responsável pela administração, gerenciamento, suporte, configuração, 

instalação e demais serviços pertinentes ao objeto deste termo durante o período de vigência 

contratual. 

 Entende-se por serviços de implantação todos os serviços necessários ao perfeito 

funcionamento do sistema, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, 

customização, migração e conversão de informações existentes e necessárias à operação dos 

softwares, também fornecimento de assistência técnica especializada para a customização e 

operação do sistema de gestão de recursos repassados. 

 Os sistemas deverão estar baseados em conceitos de transações, mantendo a integridade 

dos dados em casa de queda de energia e/ou falha de software/hardware. 

 O Sistema deverá permitir acesso de usuários ilimitados simultaneamente por módulo. 

 O Sistemas deverão rodar DATACENTER da contratada, sendo que o data center poderá ser 

próprio ou locado pela licitante vencedora, devendo contar  com capacidade de processamento de 

no mínimo 02 (dois) links dedicados, servidores, storage, no-breaks, softwares de virtualização, 

softwares de segurança, Sistema de climatização em redundância, Alarme de incêndio/fumaça, 

fonte alternativa de energia (moto-gerador), Funcionamento durante 24/7 (24 (vinte e quatro) 



 

 

 

 

 

horas por dia, 07 (sete) dias por semana), próprio ou contratado; 

 O DATACENTER da proponente vencedora, seja este próprio ou locado, deve 

obrigatoriamente possuir a certificação TIER III ou superior. Este tipo de certificação deve 

garantir minimamente os seguintes recursos: elementos redundantes de capacidade, caminhos 

independentes para atendimento ao ambiente crítico, duas empresas de telecomunicações através 

de rotas distintas, disponibilidade mínima de 99,5% ao ano, alimentação dual em todos os 

equipamentos de TI, infraestrutura local paralelamente sustentável; 

 Os sistemas deverão ter rotina de backup com interface amigável configurado pelo usuário 

responsável, com intervalo de tempo para solicitar o backup, e que possibilite a execução do 

mesmo sem a necessidade dos usuários saírem dos sistemas. 

 

3. DOS SERVIÇOS INICIAIS 

 A licitante vencedora, inicialmente deverá avaliar os processos da Diretoria de Gestão na 

implantação do sistema, dedicando especial atenção ao estudo e definição das configurações e/ou 

comunicações a serem realizadas no software aplicativo, devendo mapeá-las na etapa de 

avaliação de métodos e processos. 

 Nessa etapa, também caberá a licitante vencedora, definição dos usuários e grupos dos 

módulos e cadastra-los com suas respectivas permissões de acesso, devendo para tal, sanar 

possíveis duvidas junto ao responsável pela unidade em que o sistema será utilizado. 

 Os serviços acima especificados no item 3 deverão ser executados no prazo máximo de 15 

(quinze) dias consecutivos contados a partir da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das 

penalidades nele prevista. 

 Implantação, acompanhamento, treinamento, suporte e customizações iniciais para todos os 

sistemas de informática, deverão ser executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das penalidades 

nele prevista. 

 A licitante vencedora ficará ainda responsável, de acordo com o estipulado nos demais 

itens desde termo, pela: 

 Capacitação para a operaão e gerenciamento do sistema; 



 

 

 

 

 

 Fornecimento de assessoria técnica especializada para a customização e operação do 

sistema de gestão, a ser realizada durante os procedimentos de implantação, e no 

acompanhamento técnico permanente; 

 Fornecimento de assessoria técnica especializada que garanta a atualização legal, 

tecnológica e funcional do sistema de gestão de recursos repassados. 

 

4. DAS AREAS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA 

 O sistema será utilizado pela Gestora de Projetos do Marco Regulatório, Portaria 

1827/2018. 

 

5. DAS EXIGENCIAS GERAIS 

 Os sistemas devem atender a legislação aplicável vigente, bem como as normas do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina, funcionar em conformidade com as leis municipais, 

estaduais e federias. Possíveis mudanças futuras para atender as mesmas, não acarretarão em 

ônus para o município. 

 

5.1. DO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DAS APLICAÇÕES NA CAMADA CLIENTE 

 O ambiente de execução das aplicações, na cada cliente, deverá ser web browser. 

 

5.2. DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

 Para cada uma das áreas de aplicação, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades 

de: 

a) Entrega, instalação e configuração do módulo aplicativo; 

b) Customização inicial do módulo aplicativo; 

c) Adequação de relatórios, telas, leiautes e logotipos; 

d) Parametrização inicial de tabelas e cadastros, estruturação dos níveis de acesso e 

habilitações dos usuários. 

e) Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela 

municipalidade. 

f) Ajuste nas precedências de calculo, quando mais de uma formula de cálculo é aplicável 



 

 

 

 

 

simultaneamente. 

 

 Os serviços de implantação deverão ser executados mo prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados apartir da assinatura do contrato, sob pena de notificção e aplicação das 

penalidades previstas em contrato. 

 Entende-se por implantação todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do 

sistema, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, customização, migração e 

conversão de informações existentes e necessárias à operação dos softwares, também 

fornecimento de assistência técnica especializada para a customização e operação do sistema de 

gestão de recursos repassados. 

 Os requisitos que não foram contemplados na demonstração técnica dos sistemas, deverão 

ser envolvidos, instalados e em perfeito funcionamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato, sob pena de notificação e 

aplicação das penalidades previstas em contrato. 

 Capacitação dos usuários: Compreende na execução de um programa de treinamento 

destinado à capacitação dos usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas 

funcionalidades de cada um dos módulos quie integram o Sistema. 

 O treinamento será ministrado, no município de Campos Novos, em local a ser definido 

segundo cronograma estabelecida pela administração. 

 O programa de treinamento deverá contemplar, por curso, carga horaria, conteúdo 

programático, metodologia e recursos didáticos, de forma a capacitar um número suficiente de 

usuários. 

 O nível de conhecimentos dos treinandos deverá compreender: 

a) Conhecimento e habilidade para o uso de todas as funções dos módulos pertencentes a área 

de responsabilidade; 

b) Noção de estrutura de arquivos e bancos de dados; 

c) Conhecimento e habilidade para realizar as configurações a serem usadas nas formulas de 

calculo dos módulos aplicativos; 

d) Conhecimento e habilidade para o uso das rotina de segurança, de backup e de restauração; 

e) Conhecimento e habilidade para o uso das rotinas de simulação e de reprocessamento; 



 

 

 

 

 

 O programa de treinamento deverá respeitar no mínimo a carga horaria disposta a seguir: 

SISTEMAS QUANTIDADE DE HORA MINIMA 

GESTÃO DE RECURSOS REPASSADOS 30 HORAS. 

 

 A carga horário poderá ser ajustada para atender a necessidade de capacitação operacional 

dos softwares a serem fornecidos. Considerar o período mínimo contante da tabela para as 

atividades de treinamento. 

 Entende-se por horas, horas uteis de expediente da prefeitura municipal de campos nvoos, 

ou seja de segunda a sexta feira das 8:00 horas as 11 horas e 30 minutos  e das 13:00 horas às 17 

horas e 30 minutos. 

 Acompanhamento Técnico pós Implantação: compreende no acompanhamento interno, 

para esclarecimento de dúvidas, suporte e customizações necessárias que aparecerem na operação 

inicial de cada módulo implantado. 

 

6. REQUISITOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS 

6.1. Todos os sistemas deverão: 

 Acessar e compartilhar o uso das mesmas tabelas (tabelas únicas); 

 Ser desenvolvidas em interface gráfica; 

 Ser compatíveis, quando de ambiente web, com o sistema operacional Windows e Linux, 

em todas as suas versões, para a estação de trabalho e servidores; 

 Permitir o acesso ao aplicativo através do uso de senhas; 

 Funcionar integrados, não se admitindo a necessidade de re-digitação de informações de 

uso comum; 

 

7. DOS SERVIÇOS CONTINUOS 

 A licitante vencedora deverá prestar, durante todo o período de vigência do contrato: 

manutenção, atualização legal, tecnológica e funcional dos sistemas; lecenciamento de uso dos 

programas, em sua versão inicial e atualizações implementadas na vigência do contrato; e, 

suporte técnico, conforme abaixo especificado: 



 

 

 

 

 

 Manutenção do Sistema Aplicativo de Gestão: consiste no desenvolvimento de atividades 

de manutenção de ajustes e evoluções tecnológicas dos sistemas, conforme indicados a seguir: 

a) Manutenções preventivas e corretivas do Sistema e disponibilização de versões atualizadas; 

b) Atualização legal dos softwares, para a manutenção de adequabilidade à legislação vigente; 

c) Customizações do software aplicativo do sistema na para atendimento específicos da 

Administração Pública do Município de Campos novos/SC (inclusão de novas funções, relatórios 

ou consultas); 

d) Serviços de conversão e recuperação de dados; 

 As horas de customização de software, conforme abaixo, deverão ser executadas, de acordo 

com a necessidade da prefeitura, após o prazo de implantação dos sistemas. 

DA CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS E RELATÓRIOS (ELEMENTO 3) 

REQUISITOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO PONTUAÇÃO 

30 HORAS CUSTOMIZAÇÃO 

SEM ÔNUS 
OBRIGATÓRIO 

60 60 HORAS 10 

100 HORAS 20 

150 HORAS 30 

PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ELEMENTO 2 60 

 Suporte Técnico aos Sistemas: trata=-se dos serviços de suporte técnico a todo o sistema a 

serem fornecidos, através de central de atendimento da licitante. Os serviços deverão 

compreender, no mínimo, as seguintes atividades: 

a) Suporte Técnico aos colaboradores da Prefeitura, através de telefone fixo, internet ou 

atendimento técnico local; 

b) Monitoramento da integridade dos Bancos de Dados com emissão de relatórios onde seja 

possível a verificação de problemas; 

 O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da Secretaria, por 

técnico apto a prover o devido suporte ao sistema, com objetivo de: 

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

b) Treinamento dos usuários do Sistema de Gestão de Repasse na operação ou utilização do 



 

 

 

 

 

mesmo em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, 

entre outros; 

c) Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a 

implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, 

Gráfica, Tribunal de Contas, auxilio a legislação, na contabilidade e na área de informática, entre 

outros. 

 Deverá fornecer atendimento para suporte completo do software através de telefone, chat 

ou e-mail. 

 Será aceito suporte aos sistemas licitados via acesos remoto mediante autorização prévia, 

sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser 

garantido atendimento para pedidos de suporte técnico no horário das 8h00min às 11h30min e 

das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta- feira. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 A classificação das propostas técnicas será efetuada por comissão especialmente designada 

para a finalidade ( equipe composta por profissionais a serem designados pela Administração 

Municipal), que no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data da demonstração técnica das 

licitantes habilitadas, expedirá parecer técnico demostrando a classificação dos proponentes, 

onde serão atribuídos ponstos a cada um dos critérios já estabelecidos. 

 Cada licitante terá prazo de 07 (sete) horas, dentro do horário de expediente da 

Administração, para apresentação e demonstração técnica dos sistemas à Comissão de Avaliação. 

Essa demonstração confirmará a pontuação técnica e a comprovação de que os programas 

realmente atendem as especificações constantes de sua Proposta Técnica. 

 Os softwares, hardwares e demais equipamentos e materiais necessários para apresentação 

e demonstração técnica dos sistemas são de inteira responsabilidade da(s) proponente(s). 

 Para efeito de pontuação, não será admitido o atendimento parcial do item, ou 

desenvolvimento de rotinas (no ato ou posteriores) que dificultam o desenvolvimento das 

atividades por parte dos usuários. 

 A Comissão de Avaliação deverá elaborar ata e relatório da apuração dos resultados da 

demonstração dos sistemas e classificação das propostas técnicas. 



 

 

 

 

 

 A posição da Comissão de Avaliação, não eximirá a empresa de responsabilidades, cujo 

não atendimento venha a ser verificado no ato da implantação dos sistemas. 

 A proposta técnica não deverá apresentar preços. A proponente que descumprir esta 

instrução será considerada DESCLASSIFICADA. 

 

9. DA APURAÇÃO DOS ÍNDICES E NOTA DE AVALIAÇÃO 

9.1. DA APURAÇÃO DO ÍNDICE TÉCNICO 

 Será atribuída Pontuação Técnica (PT) para cada item apresentado na proposta, obtida pelo 

Somatório dos Pontos (SP) atribuídos a cada um dos elementos (ELEMENTO 1 e 2)  para 

avaliação da Pontuação Técnica, conforme seguinte fórmula: 

 

PT=PTOE1+PTOE2 

Onde: 

PT - Pontuação da Proposta Técnica; 

PTO.E1 - Somatório de Pontos obtidos em avaliação de conformidade dos requisitos técnicos 

dos sistemas; 

PTO.E2 - Pontos obtidos através da customização dos sistemas/relatórios, sem custos adicionais; 

 

 A apuração do Índice Técnico (IT) para cada proposta apresentada será obtida pela divisão 

da pontuação da proposta técnica em análise (PTA) pela proposta de maior pontuação técnica 

encontrada (MPT): 

 

IT= PTA/MPT 

Onde: 

IT - Índice Técnico; 

PTA - Pontuação da Proposta Técnica em análise; 

MPT - Maior pontuação Técnica encontrada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.2. DA APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO 

 A apuração do Índice de Preço (IP) para cada proposta apresentada será obtida pela divisão 

do menor preço encontrado (MPE), entre as propostas apresentadas, pelo preço da proposta em 

exame (PPE): 

 

IP= MPE/PPE 

Onde: 

IP = índice de preço; 

MPE = menor preço encontrado; 

PPE = preço da proposta em exame. 

 Para fins de julgamento de preços, considerar-se-á sempre o PREÇO GLOBAL  ofertado. 

 

9.3. DA APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO FINAL 

 Será atribuído como fator de ponderação o peso 06 (seis) ao Índice Técnico (IT) e peso 04 

(quatro) ao Índice de Preço (IP). 

 A pontuação final (PF) será obtida através do resultado do somatório dos índices técnico e 

de Preço pelos seus respectivos pesos: 

 

PF= (IT x 6) + (IP x 4) 

Onde: 

PF = pontuação final; 

IT = índice técnico; 

IP = índice de preço. 

 Será considerada vencedora a licitante que obtiver a MAIOR PONTUAÇÃO FINAL. 

 

10. DO PREÇO ORÇADO E VALOR MÁXIMO 

 O valor total orçado correspondente à locação do software e locação de Servidor Virtual 

(DataCenter), para hospedagem do banco de dados e aplicativos de sistema corresponde ao 

montante anual de R$ 30.949,25 (Trinta  mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos), sendo: 



 

 

 

 

 

 R$ 1.274,66 (mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) mensais pela 

licença de uso do software web de Gestão de Recursos Repassados. 

 Pela implantação e treinamento será pago o montante de R$ 3.653,33 (três mil seiscentos e 

cinquenta e três reais e trinta e três centavos), entendendo aqui como implantação quando todos 

os serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema, dentre os quais: instalação, 

configuração, treinamento e customização necessários ao perfeito funcionamento do sistema. 

 O valor máximo para contratação de horas técnicas, caso haja necessidade, será de R$ 

80,00 (oitenta reais) por hora-atendimento; 

 Outras despesas inerentes aos serviços de assistência técnica, caso haja necessidade, 

correrão por conta da Contratada, isentando o Município de Campos Novos de quaisquer ônus 

decorrentes; 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Esclarecimentos relativos ao presente termo e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão prestados diretamente na Prefeitura 

Municipal de Campos Novos, localizado a Rua: Expedicionário J. B. de Almeida, 323, Centro- 

Campos Novos/SC, ou através do telefone 49 35416200 das 8h15min as 11h15min e das 

13h15min as 17h00min de segunda a sexta-feira, ou ainda através do e-mail 

compras@camposnovos.sc.gov.br. 

 

12. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E REQUISITOS TÉCNICOS 

 

AMBIENTE COMPUTACIONAL PONTUAÇÃO 

Os sistemas não deverão ter restrição de números de usuários simultâneos; 10 

Possibilitar que o usuário acesse as funcionalidades dos módulos web a 

partir de qualquer dispositivo conectado à Internet; 
10 

Propiciar exportação nativa de relatórios para os padrões “pdf”, “HTML”, 

“txt”, “doc” e “xls”; 
10 

mailto:compras@camposnovos.sc.gov.br


 

 

 

 

 

Permitir consulta ao log de todas as operações realizadas no sistema, 

exibindo no mínimo as seguintes operações:  

- Tipo da Operação (inclusão, alteração e exclusão); 

- Usuário que realizou a operação; 

- Data/Hora; 

10 

Permite emissão de relatórios em padrão gráfico, com brasão do 

Município. 
10 

Propiciar a visualização em tela antes da impressão. 10 

Conter interface de acesso às informações por telas de consultas que 

permitam a ordenação em ordem ascendente e descente; 
10 

Possibilitem a impressão em tela e exportação das informações da tela de 

consulta para os formatos “txt”, “doc”, “pdf” e “xls”; 
10 

Propiciar acesso aos relatórios através do próprio software aplicativo, por 

menu e/ou funções específicas; 
10 

TOTAL: 90 PONTOS 

 

 

INTEGRIDADE E ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO PONTUAÇÃO 

Ser integralmente baseado no conceito de controle de transações, 

mantendo a integridade do banco de dados em quedas de energia e falhas 

de software/hardware; 

10 

Garantir a atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às 

informações atualizadas imediatamente após o término da transação; 
10 

TOTAL: 20 PONTOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEGURANÇA PONTUAÇÃO 

Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às 

informações, através do uso de senhas por nível de acesso considerando 

sua função e grupo que o operador do sistema pertença; 

10 

Registrar as inclusões e atualizações efetuadas pelos operadores do 

sistema em um registro de Log de utilização, sendo possível a consulta 

dos dados anteriores a alteração contendo no mínimo data, hora, IP de 

acesso, tabela alterada, campo alterado e nome do Usuário; 

10 

Assegurar a integridade referencial de tabelas de dados, não sendo 

permitida a exclusão, caso estes tenham movimentação. Permitir 

exclusões apenas de trás pra frente; 

10 

Permitir o controle de senhas para acesso ao sistema, garantindo que o 

armazenamento das mesmas seja feito de forma criptografado em nível do 

banco de dados; 

10 

Permitir ao usuário a troca de sua senha pessoal; 10 

Permitir o registro, no arquivo de auditoria (log), dos dados de usuário, 

data e hora da execução, nome da função e o tipo da operação 

executadas pelo usuário, bem como o registro das manutenções efetuado 

nos dados; 

10 

TOTAL: 60 PONTOS 

 

CARACTERISTICAS GERAIS PONTUAÇÃO 

Possuir teste de consistência de entrada de dados, validando campos de 

datas, números, e-mail, CPF, CNPJ e CEP; 
10 

Utilizar a língua portuguesa para todas as comunicações do sistema; 10 

Disponibilizar manual do usuário contendo as informações sobre o 

sistema impresso ou em mídia; 
10 



 

 

 

 

 

Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro, 

informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e 

solicitando sua confirmação para dar prosseguimento a tarefa; 

10 

Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos botões, 

ícones, textos e menus em todos os módulos do sistema; 
10 

Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de 

tarefas concorrentes em rede; 
10 

Ser construído, em todos os seus módulos, com interface gráfica para 

utilização exclusiva em navegador web. Não serão admitidos aplicativos 

com interface no modo caractere ou emuladores; 

10 

Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às 

informações atualizadas imediatamente após o término da transação; 
10 

Permitir definir o tempo para expiração da sessão quando da não 

utilização do sistema; 
10 

Ser acessado nas máquinas clientes sem existir nenhum tipo de instalação 

de software ou aplicativo com características de servidor; 
10 

Possuir acesso de forma segura e restrita para que o usuário possa alterar 

sua senha; 
10 

Possuir nas telas de consulta do sistema, possibilidade de busca dos dados 

cadastrados pelo nome ou parte do nome; 
10 

Bloquear o usuário automaticamente caso tente acessar com a senha 

errada. Esta quantidade de tentativas deve estar definida em parâmetros; 
10 

Nos cadastros onde possui informações de endereço permitir a busca de 

informações automáticas de endereço ao digitar o CEP dos correios; 
10 

Deve conter acesso único ao sistema com cpf e senha. Caso o usuário 

tenha acesso a mais de um proponente/concedente deve-se abrir uma lista 

para selecionar em qual deseja logar; 

10 

Na tela de login deve ter opção de recuperar a senha; 10 

Possuir cadastro único de pessoas vinculado ao CPF; 10 



 

 

 

 

 

Manter registro de todas alterações efetuadas, contendo minimamente 

data, hora, campo alterado, valor anterior, novo valor; 
10 

Possuir portal de transparência para proponente e concedente, com dados 

atualizados em tempo real; 
10 

TOTAL: 190 PONTOS 

 

CADASTRO DE PROPONENTE PONTUAÇÃO 

Permitir o auto-cadastramento da proponente, sem necessidade de logar 

no sistema; 
10 

Não permitir dois cadastro para o mesmo CPF/CNPJ; 10 

Opção para quando for CNPJ buscar dados automático da Receita 

Federal; 
10 

Possui cadastro de representantes, onde é permitido apenas um 

representante ativo; 
10 

Possuir histórico de representantes; 10 

No cadastro inicial, a senha de acesso deverá ser enviada 

automaticamente ao e-mail do representante ativo; 
10 

Permitir cadastro de CNAE principal e secundários; 10 

Possuir cadastro de áreas de atuação vinculado ao proponente; 10 

Permitir cadastro de mandatos, contendo no mínimo data de início, data 

de término, descrição, cadastro de dirigentes e anexação de arquivos 

(permitir anexar mais de um); 

10 

TOTAL: 90 PONTOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÓDULO PROPONENTE PONTUAÇÃO 

Possuir na tela inicial dashboard com informações de credenciamentos 

solicitados, celebrações por situações e prestações de contas por status; 
10 

Enviar automaticamente e-mail ao concedente a cada movimentação ou 

tramitação: solicitação de credenciamento, adequação de proposta, envio 

de dados bancários e envio de prestação de contas; 

10 

Opção nos dados cadastrais, para alterar o dirigente de um mandato já 

cadastrado, mantendo o histórico do dirigente anterior; 
10 

Permitir alteração de dados da proponente com exceção do CPF/CNPJ, 

categoria e natureza jurídica; 
10 

Permitir inclusão de novos usuários para acesso ao sistema vinculado ao 

cadastro único de pessoas; 
10 

Não possuir limites de usuários para acesso ao sistema; 10 

Opção para desabilitar o acesso do usuário; 10 

Opção automática de geração de nova senha e envio ao e-mail do usuário; 10 

Tela para solicitar credenciamento ao órgão público com opção para 

vincular ou cadastrar os documentos exigidos pela concedente; 
10 

Ao informar os documentos na solicitação de credenciamento, ter opção 

para marcar como isento o documento; 
10 

Possuir tela com a relação de solicitações de credenciamento solicitadas, 

mostrando a situação e validade da mesma, e também o parecer caso já foi 

analisada; 

10 

Possuir tela para buscar os editais abertos, com opção para incluir 

propostas; 
10 

Na tela de inclusão de propostas listar apenas os editais que a proponente 

se enquadra para enviar proposta (validar as configurações do cadastro do 

processo realizado pela concedente); 

10 



 

 

 

 

 

Cadastro da proposta: 

 Permitir salvar a proposta e alterar a qualquer momento antes de 

enviar para análise; 

 Conter no mínimo: identificação, duração, valor, contrapartida, 

descrição da realidade, capacidade técnica, experiência prévia, ações, 

metas, desembolso, indicadores e anexos; 

 Permitir cadastro de mais de uma ação e indicador para a mesma 

meta; 

 Vincular as ações e desembolso ao cadastro de tipos de despesa; 

 Permitir anexar documentos no mínimo com as extensões JPG, 

PNG, PDF, DOC, XLS, ODT, JPEG, RAR, ZIP e TXT; 

 Ao anexar novo documento/foto, possuir campo de descrição e data; 

10 

Opção de imprimir e excluir a proposta; 10 

Opção para enviar a proposta para análise; 10 

Ao enviar a proposta para análise o sistema deverá verificar todas as 

configurações do processo validando as mesmas. Caso encontrar algum 

problema deve mostrar mensagem de erro e abortar o envio. Após 

enviado, a proposta não pode mais ser alterada, permanecendo apenas 

para consulta; 

10 

Possuir tela de acompanhamento das propostas enviadas com o status da 

mesma; 
10 

Permitir visualizar os pareceres realizados de cada proposta; 10 

Permitir o envio e cadastro de documentos quando solicitados pela 

concedente mediante convocação; 
10 

Opção para visualizar o parecer da seleção quando a proposta for de 

chamamento público; 
10 

Permitir alterações da proposta quando solicitadas pela concedente. 10 

Possuir tela de acompanhamento de celebrações realizadas. Mostrando a 

situação atual; 
10 



 

 

 

 

 

Opção de informar dados bancários diretamente no sistema quando 

solicitados pela concedente; 
10 

Tela de acompanhamento dos empenhos/parcelas liberadas para cada 

celebração; 
10 

Opção de informar as despesas vinculada a celebração; 10 

Possuir cadastro de processo de compra, com no mínimo informações de: 

número, data, descrição e anexação de arquivos; 
10 

Cadastro de despesas: 

 Opção para vincular ao cadastro de processo de compra; 

 Conter no mínimo: tipo de documento, chave NFe, número do 

documento, favorecido, tipo de aquisição, data, arquivo digitalizado do 

documento, data de vencimento, data de pagamento número da operação 

bancária;  

 Possuir vinculação ao cadastro de ações da proposta, com opção de 

alterar o valor unitário e quantidade; 

 Permitir informar valores de retenção quando for o caso; 

 Permitir incluir mais de um pagamento para a mesma parcela 

(compra parcelada); 

 Não permitir alteração de despesa que já tenha vinculação a 

prestação de contas; 

10 

Conter lista de prestações de contas vinculadas a celebração (configuradas 

pela concedente), mostrando o tipo de prestação, prazos e status; 
10 



 

 

 

 

 

Prestação de contas: 

 Opção de vincular parcelas liberadas controlando o saldo da mesma; 

 Permitir vincular mais de uma parcela desde que a concedente 

permita na configuração da prestação; 

 Opção para informar os ingressos; 

 Tela para selecionar os pagamentos (cadastro de despesas) que farão 

parte desta prestação de contas; 

 Tela para selecionar os indicadores cadastrados na proposta, com 

opção de informar a quantidade e relatório; 

 Opção para informar o responsável e o tesoureiro responsável pela 

prestação; 

 Opção para anexar arquivos diversos referente a prestação; 

10 

Imprimir TC-28; 10 

Imprimir relatório de execução do objeto; 10 

Permitir impressão da prestação de contas; 10 

Opção de enviar a prestação de contas para análise; 10 

Possibilitar alteração da prestação de contas quando solicitadas pela 

concedente; 
10 

Possuir tela que mostre todas as tramitações da prestação de contas e os 

pareceres gerados; 
10 

Notificar a proponente que o prazo da entrega da prestação está vencendo 

5 dias antes do fim do prazo. 
10 

Permitir cadastro de manifestação de interesse público; 10 

TOTAL: 380 PONTOS 

 

MÓDULO CONCEDENTE PONTUAÇÃO 

Possuir na tela inicial dashboard com informações de credenciamentos 

pendentes, processo abertos, celebrações por situações, propostas por 

situação e prestações de contas entregues e em análises; 

10 



 

 

 

 

 

Enviar automaticamente e-mail ao proponente a cada movimentação ou 

tramitação: análise de credenciamento, parecer de propostas, geração de 

celebração, solicitação de dados bancários, convocação, análise de 

prestação de contas; 

10 

Opção para alterar os dados cadastrais da concedente, exceto CNPJ; 10 

Opção para informar os representantes no cadastro da concedente, 

mantendo seu histórico; 
10 

Opção para alterar dados pessoais do usuário logado no sistema; 10 

Dispor de tela de gerenciamento dos credenciamentos com opção de 

mostrar todos ou somente os pendentes de avaliação; 
10 

Opção para informar análise de solicitação de credenciamento, listando 

todos os documentos enviados; 
10 

Gerenciar validade de credenciamento; 10 

Na tela de geração da avaliação do credenciamento, ter opção para 

visualizar todo o cadastro da proponente; 
10 

Permitir cadastrar novos usuários para acesso ao sistema, a partir do 

cadastro único de pessoas; 
10 

Não possuir limite de usuário cadastrados; 10 

Opção para bloquear o acesso do usuário e também definir as permissões 

de todos os menus do sistema e também quais pareceres o mesmo poderá 

gerar (separado por proposta e prestação de contas); 

10 

Possuir data de expiração de acesso do usuário; 10 

Possuir configuração padrão de tramitação de pareceres, separados por 

proposta, prestação de contas parcial, prestação de contas anual e 

prestação de contas final; 

10 

Opção de configuração de documentos necessários para solicitação de 

credenciamento, separados por categoria; 
10 

Possuir cadastro de comissão de seleção; 10 

Possuir cadastro de comissão de habilitação; 10 



 

 

 

 

 

Possuir cadastro de comissão de monitoramento; 10 

Nos cadastro das comissões de seleção, habilitação e monitoramento 

permitir informar o documento de nomeação, data de início e fim, lista de 

membros com o cargo, e anexação de arquivos. 

10 

Permitir alteração de membros das comissões sem a necessidade de 

cadastrar uma nova comissão, mantendo o seu histórico; 
10 

Possuir cadastro de modelos de pareceres para serem usados nas análises 

de propostas e prestações de contas. Permitir incluir imagens, textos e 

variáveis chaves do sistema para ao utilizar o modelo preencher 

automaticamente os dados conforme o registro selecionado. 

10 

Não limitar cadastro de modelos de pareceres; 10 

Permitir a qualquer momento alterar o modelo do parecer já cadastrado; 10 

Cadastro de requisição de parceria, contendo no mínimo: solicitante, 

número, data, iniciativa, objeto, justificativa observação e dotações 

orçamentárias. Permitir anexar arquivo; 

10 

Possuir campo para informar a análise da requisição de parceria, 

definindo o tipo de instrumento, avaliação e se terá ou não chamamento 

público; 

10 

Possuir listagem de requisição de parcerias, mostrando se a mesma já foi 

ou não utilizada em processo de parceria; 
10 

Possuir tela com listagem de processos contendo o número, ano, tipo de 

instrumento, data de início e fim, valor e o status. Opção de pesquisar 

pelo número e ano, e também pelo status; 

10 



 

 

 

 

 

Cadastro de processo: 

 Permitir vinculação a um cadastro de requisição (que ainda não foi 

utilizado); 

 Ao vincular com a requisição aparecer mensagem se deseja 

importar os dados; 

 Possuir no mínimo os seguintes campos: período de recebimento de 

propostas, tipo de instrumento, valor, objeto, contrapartida, chamamento 

público, dotações orçamentárias, publicações, anexos e configuração de 

tramitação de pareceres; 

 Gerenciar todos os tipos de instrumentos previstos na Lei 

13.019/2014 e suas alterações; 

 Permitir vinculação ao cadastro de comissão de habilitação; 

 Permitir salvar os dados como “em montagem” para continuar o 

cadastro posteriormente antes da liberação; 

 Permitir cancelamento do cadastro; 

 Conter campo para informar percentual mínimo e máximo para 

contrapartida; 

 Permitir configuração de chamamento público com vinculação a um 

cadastro de comissão de seleção; 

 Permitir dispensa e inexigibilidade de chamamento público; 

 Quando tiver chamamento público permitir configuração de aceitar 

propostas que: somente proponentes credenciados, data limite de 

credenciamento, somente proponentes do município, quantidade de 

propostas por proponente, categorias e áreas de atuação; 

 No momento do envio da proposta por parte da proponente o 

sistema deverá validar estas configurações descritas no item anterior; 

 Quando o chamamento foi dispensado ou inexigível deverá ter 

opção para informar os proponentes específicos que poderão enviar 

propostas. Os proponentes obrigatoriamente deverão estar cadastrados no 

sistema; 

 No cadastro de publicações permitir anexar arquivo; 

 Na configuração de tramitação de pareceres buscar 

automaticamente do cadastro padrão, mas permitir alterações sem alterar 

o cadastro padrão; 

 Opção para liberar o processo para recebimento de propostas; 

10 



 

 

 

 

 

Permitir realizar seleção e classificação de chamamento, com opção de 

informar para cada proposta o parecer e a nota; 
10 

O sistema deve gerar a classificação automática da seleção de acordo com 

a nota informada; 
10 

Ter opção para refazer a classificação da seleção desde que ainda não 

tenha gerado convocação; 
10 

Opção de imprimir a ata de seleção do chamamento público; 10 

Opção para realizar a convocação das proponentes com proposta 

selecionada para apresentarem documentação. Permitir informar parecer e 

prazo de entrega; 

10 

10 

Pareceres de propostas convocadas: 

 Permitir gerar pareceres sobre as propostas convocadas, de acordo 

com a configuração de propostas do processo; 

 Gerenciamento automático dos pareceres, controlando o próximo 

parecer a ser gerado; 

 Opção para selecionar o modelo de parecer do cadastro pré-

configurado, preenchendo todas as variáveis de sistema; 

 Permitir edição do texto do parecer, mesmo quando for selecionado 

modelo padrão; 

 Permitir impressão do parecer; 

 Permitir anexar arquivo; 

 Opção de solicitar complementação ao proponente, devolvendo a 

proposta para ajustes, ou complementação a qualquer setor/órgão que já 

tenha realizado parecer; 

 Campo para informar a avaliação do parecer; 

10 



 

 

 

 

 

Cadastro da celebração: 

 Permitir cadastro de celebração a partir de proposta aprovada; 

 Possibilitar geração do termo de celebração; 

 Conter no mínimo os seguintes campos:  número, ano, valor, data de 

assinatura, período, comissão de monitoramento, gestor, dados bancários, 

publicação; 

 Deve vincular a celebração a um cadastro de comissão de 

monitoramento. 

 O gestor deve vincular ao cadastro único de pessoas; 

 Opção para solicitar via sistema os dados bancários ao proponente 

ou o próprio concedente pode informa-los; 

 Permitir anexar o termo de celebração; 

 Permitir cadastrar os empenhos e parcelas; 

 Possuir tela com listagem de celebrações mostrando o status atual, e 

também listando todos os empenhos/parcela e a situação de cada parcela; 

 Possuir tela de fácil visualização a lista de parcelas totalizando o 

valor celebrado, total empenhado e saldo a liberar; 

 Ter opção para cancelar a celebração; 

 Possuir configuração de prestação de contas separado por parcial, 

anual e final; 

 Opção para informar o prazo de análise a cada prestação de contas; 

 Opção de configurar a tramitação de pareceres para cada prestação 

de contas solicitadas de acordo com a configuração padrão; 

 Ter opção se é obrigatória uma prestação de contas por parcela 

liberada; 

10 



 

 

 

 

 

Pareceres de prestação de contas recebidas: 

 Conter lista de prestações de contas solicitadas, agrupada por 

celebração, mostrando o status atual; 

 Permitir gerar pareceres sobre as prestações recebidas, de acordo 

com a configuração da celebração; 

 Gerenciamento automático dos pareceres, controlando o próximo 

parecer a ser gerado; 

 Opção para selecionar o modelo de parecer do cadastro pré-

configurado, preenchendo todas as variáveis de sistema; 

 Permitir edição do texto do parecer, mesmo quando for selecionado 

modelo padrão; 

 Permitir impressão do parecer; 

 Permitir anexar arquivo; 

 Opção de solicitar complementação ao proponente, devolvendo a 

prestação para ajustes, ou complementação a qualquer setor/órgão que já 

tenha realizado parecer; 

 Tela de fácil visualização e entendimento que mostre todos os dados 

prestação de contas recebidas; 

10 

Opção para cadastrar parecer de monitoramento e avaliação das 

celebrações; 
10 

Permitir que a comissão de monitoramento avalie o parecer de 

monitoramento e avaliação; 
10 

Notificar a concedente que o prazo da analise prestação está vencendo 5 

dias antes do fim do prazo. 
10 

Não limitar a quantidade de processos e propostas. 10 

TOTAL: 400 PONTOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PONTUAÇÃO 

Dispor de portal de transparência para consulta pública em tempo real; 10 

Mostrar os dados de processos liberados com o status atual; 10 

Lista de todas as propostas recebidas com o status atual das mesmas; 10 

Mostrar os pareceres das propostas e seleção/classificação quando for 

chamamento público; 
10 

Listar as celebrações cadastradas; 10 

Lista dos empenhos/parcelas cadastradas; 10 

Lista de prestações de contas recebidas mostrando todos os dados 

informados e seus pareceres. Mostrar o status e prazos de análise e envio; 
10 

Listar avaliações de monitoramento das celebrações; 10 

TOTAL: 80 PONTOS 

 



 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ 

 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Campos Novos, SC. 

 

Pela presente, credenciamos o(a) senhor(a)..........., portador(a) da Cédula de identidade nº ........... 

e inscrito(a) no CPF sob nº .........., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

TOMADA DE PREÇOS - Nº 12/2018, instaurado pelo Município de Campos Novos. 

 

Na qualidade de representante legal da empresa ................................., outorga- se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso 

Local,  de  de 2018. 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 



 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 

ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO 

AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Campos Novos, SC 

 

TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO 

 

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 

12/2018, do Município de Campos Novos, através de seu representante legal, declara na forma e 

sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/1993, de que não pretende recorrer da decisão da 

Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, 

com o curso do  Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de 

preço dos proponentes habilitados. 

 

Local,  de  de 2018. 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 



 

 

 
 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 

ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2018 

 

O Município de Campos Novos - entidade Jurídica de direito Público Interno, com sede 

administrativa à Rua Expedicionário, 323, Centro Campos Novos- SC, inscrita no 

CNPJ sob o n° 82.939.232/0001-74- neste ato representada pelo Prefeito Sr. Silvio 

Alexandre Zancanaro, doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa 

....................................., inscrita no CNPJ n º ..................................., representado pelo  

seu representante legal o Sr. ........................................., CPF............por este 

instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas,  tem entre si certo  e ajustado 

a celebração deste Contrato e que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação 

modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº 12/2018, e que se regerá pela Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONVERSÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E 

TREINAMENTO, DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS, de acordo com o 

Termo de Referência constante do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº 12/2018. 

1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital da 

Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018, juntamente com seus 

anexos e a proposta comercial da CONTRATADA. 

 



 

 

 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar todos os serviços em conformidade com 

as especificações constantes no Edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 12/2018, juntamente com seus anexos, e na sua Proposta, que passam a fazer parte 

integrante deste Contrato como se aqui estivessem transcritos. 

2.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço no prazo de 30 (trinta) dias 

consecutivos, contados a partir da assinatura deste Contrato, conforme disposto no 

Anexo I do edital, sob pena de notificação e aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula DÉCIMA PRIMEIRA deste termo. 

2.2.2. Entende-se como implantação, todos os serviços necessários ao perfeito 

funcionamento dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, customização, 

migração e conversão de informações existentes e necessárias à operação dos 

softwares. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente Contrato até 31 de dezembro de 2018, contados da efetivação da 

implantação. 

3.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) 

meses, se houver interesse do Município, conforme previsão expressa no inciso IV do 

artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

4.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$  (  ). 

4.2. As despesas decorrentes da prestação dos serviços do objeto do presente contrato 

correrá(ão) a cargo da(s) dotação(ões) orçamentaria(s) prevista(s) na Lei 

Orçamentária do Exercício de 2018. 

 

 



 

 

 
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A implantação, nos termos do item 2.2.2, será considerada aceita se constatado o 

perfeito funcionamento das atividades, mediante atestado emitido pela equipe técnica 

citada no item 12.4 do Edital, de que a implantação foi concretizada; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais relativas à implantação, até o 5º 

(quinto) dia útil após atestado pela equipe técnica citada no item 12.4 do edital, de que 

a implantação foi concretizada, e se constatado o perfeito funcionamento das 

atividades da Fundação Municipal de Cultura, dentre os quais: instalação, 

configuração, treinamento, customização, migração e conversão de informações 

existentes e necessárias à operação dos softwares; 

6.1.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento, pela Secretaria de Finanças, da Nota Fiscal, devidamente certificada e 

atestada pelo responsável da Fundação Municipal de Cultura. 

6.2. A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais separadas de acordo com 

orientação da CONTRATANTE. 

6.3. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de 

titularidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES 

7.1. Não haverá reajuste referente ao serviço de implantação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 

devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes 



 

 

 
 

 

de pagamento e quitação. 

8.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 

do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

8.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 

relativas à segurança e medicina do trabalho. 

8.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 

profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 

exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.1.3. Providenciar afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço objeto 

deste Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada 

inconveniente pela CONTRATANTE. 

8.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo 

que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.1.6. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos serviços, salvo se 

optante  pelo SIMPLES NACIONAL. 

8.1.7. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 

CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do 

objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 

8.1.8. Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar a CONTRATANTE na 

utilização dos mesmos. 

8.1.9. Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

8.1.10. Prestar, às suas expensas, as manutenções e atualizações que se fizerem 

necessárias nos Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus 

programas. 

8.1.11. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas da 



 

 

 
 

 

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 

8.1.12. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, devidamente 

quitadas, mensalmente, juntamente com as notas fiscais de prestação de serviço. 

8.1.13. Liberar imediatamente as senhas mensais dos sistemas (caso existir), após o 

pagamento referente ao mês anterior. 

8.1.14. Disponibilizar técnico capacitado para prestar os serviços solicitados no 

objeto deste contrato, no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o chamado técnico. 

8.1.15. Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar 

os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

8.1.16. Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos 

Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus programas. 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

9.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

9.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas 

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

9.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor designado. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 

serão exercidos pela CONTRATANTE, através de técnico designado, o qual poderá, 

junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas, abrir chamados e demais atribuições descritas 

no termo de referência constante do Anexo I do Edital, as quais, se não forem sanadas 

nos prazos nele determinados, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, 



 

 

 
 

 

para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, 

constituindo tais registros, documentos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n  8.666/93 e 

posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem 

que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.2. A rescisão contratual poderá ser: 

10.2.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

10.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a 

empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia 

defesa: 

11.1.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

11.1.1.1. Advertência por escrito. 

11.1.1.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da 

obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento). 

11.1.1.3. Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 

9.1.1.2, multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida. 

11.1.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 



 

 

 
 

 

11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

11.1.2.1. Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do 

Contrato ou da parte não cumprida. 

11.1.2.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 

realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

11.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 

11.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 9.1.2.3 

anterior. 

11.2. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 9.1.1.2, 

9.1.1.3 e 9.1.2.1 será o valor inicial do Contrato. 

11.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao 

Município de Campos Novos, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à 

diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou 

realização da obrigação não cumprida. 

11.4. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos 

pagamentos subsequentes a que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade. 

11.5. As penalidades previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas isoladas ou 

conjuntamente entre as mesmas. 

11.6. Ainda, a CONTRATADA que sofrer a penalidade disposta no subitem 9.1.2.3. 

poderá ser descredenciada junto ao SICAF, através de informação prestada pela 

Administração Municipal. 

11.7. A Administração Municipal de Campos Novos poderá deixar de aplicar as 



 

 

 
 

 

penalidades previstas nesta cláusula se admitidas as justificativas apresentadas pela 

licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e 

artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.8. A aplicação de penalidades não exime a contratada do cumprimento das 

obrigações contratuais, salvo em caso de rescisão. 

11.9. As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de 

forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de 

Preços. 

11.9.1. Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para 

defesa/ recurso será contado da data de confirmação de entrega do e-mail. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. As alterações decorrentes deste termo contratual (prorrogação, prazo, valor, 

quantidade, reajuste, reequilíbrios, etc.) serão firmadas através de Termos Aditivos 

dentro dos limites legais admitidos. 

12.2. O envio deste termo aditivo para assinatura poderá ser feita através de forma 

eletrônica (e-mail). 

12.3. É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as 

certidões exigidas para fins de habilitação quando da celebração do Termo Aditivo 

indicado na cláusula 11.1. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO PREPOSTO 

13.1. A responsabilidade dos atos decorrentes deste contrato caberá ao Preposto, 

Senhor  , CPF  , cargo/ função. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

14.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 



 

 

 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 

presente termo, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

16.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 

diretrizes da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos, SC, para qualquer 

procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo 

em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas 

partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Campos Novos, SC,     de                                                 de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 

MUNÍCIPIO DE CAMPOS NOVOS 

Silvio Alexandre Zancanaro 

Prefeito Municipal 

______________________________ 

Razão Social Da Contratada - CNPJ 

Nome do responsável - CPF 

 

 

 

Testemunhas:___________________                     _______________________ 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2018 

 

O Município de Campos Novos - entidade Jurídica de direito Público Interno, com sede 

administrativa à Rua Expedicionário, 323, Centro Campos Novos- SC, inscrita no 

CNPJ sob o n° 82.939.232/0001-74- neste ato representada pelo Prefeito Sr. Silvio 

Alexandre Zancanaro, doravante denominada de CONTRATANTE, e a 

empresa....................................., inscrita no CNPJ n º ..................................., 

representado pelo  seu representante legal o Sr. ........................................., 

CPF............por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas,  tem 

entre si certo  e ajustado a celebração deste Contrato e que se regerá pelas cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas, cuja celebração foi autorizada de acordo com o 

processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº 12/2018, e que se regerá 

pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir 

enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a locação/licenciamento, atualização, 

manutenção, acompanhamento e suporte técnico de sistemas, específicos para o 

gerenciamento de Gestão de Recursos, INCLUINDO A LICENÇA DE DIREITO DE 

USO E SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO e Locação de Servidor Virtual 

(DataCenter), conforme especificações constantes do anexo I do Edital da Tomada de 

Preços Nº 12/2018. 

1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital da 

Licitação, modalidade Tomada de Preços Nº 12/2018, juntamente com seus anexos e a 



 

 

proposta comercial da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar todos os serviços em conformidade com as 

especificações constantes no Edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 

12/2018, juntamente com seus anexos, e na sua Proposta, que passam a fazer parte 

integrante deste Contrato como se aqui estivessem transcritos. 

2.2. O prazo de locação/ licenciamento, atualização, manutenção, acompanhamento e 

suporte técnico de sistemas, e ainda da customização sem ônus na quantidade 

informada na proposta técnica da CONTRATADA, será até 31 de dezembro de 2019, 

contados da efetivação da implantação. Podendo ser prorrogado até o limite de 48 

(quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, IV, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.3. O presente Contrato até 31 de dezembro de 2018, contados da efetivação da 

implantação. 

3.4. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) 

meses, se houver interesse do Município, conforme previsão expressa no inciso IV do 

artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

4.1. Pela locação e demais serviços contínuos previstos no Termo de Referência, 

anexo I do Edital, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor mensal de R$____________(____________)   ), 

dando a este termo o valor total de R$    ( 

 ). 

4.1. Do valor  mensal total, R$   (  ) são 

referente a locação do sistema  e R$ (   ) 

referente a locação do Servidor Virtual (DataCenter). 



 

 

4.2. As despesas decorrentes da locação do sistema, objeto do presente contrato 

correrá(ão) a cargo da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) do Exercício de 2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A locação e demais serviços contínuos, serão considerados executados mediante 

certificação formal da Prefeitura Municipal de Campos Novos, das notas fiscais 

emitidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais relativas à locação, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 

6.1.1. O pagamento referente à locação mensal dar-se-á somente após concretizada a 

efetiva implantação dos sistemas. 

6.1.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do 

recebimento, da Nota Fiscal, devidamente certificada e atestada pelo responsável. 

6.2. A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais de acordo com orientação da 

CONTRATANTE. 

6.3. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de 

titularidade da CONTRATADA. 

5.4. Por força do contido no Decreto Federal nº 7.507/2011, para pagamento dos 

valores devidos, a empresa preferencialmente deverá manter conta corrente no Banco 

do Brasil S.A., ou em caso da conta ser de outra instituição bancária, as tarifas 

decorrentes da transferência, serão descontados dos valores devidos ao fornecedor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES 

7.1. Na ocorrência de prorrogação do prazo de vigência constante na Clausula 

Terceira deste Contrato, será concedido reajuste dos valores propostos pelas licitantes 

vencedoras com base no Índice Geral Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), 

calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. 



 

 

7.2. O primeiro reajuste somente ocorrerá após decorridos 12 (doze) meses da data 

de assinatura deste Contrato, e assim sucessivamente com os demais possíveis 

reajustes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 

devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes 

de pagamento e quitação. 

8.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 

do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

8.1.1.2. Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério 

do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. 

8.1.1.3. O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a 

constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou 

terceiros que a CONTRATADA colocar a serviço. 

8.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 

profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 

exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.1.3. Providenciar o afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço 

objeto deste Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada 

inconveniente pela Contratante. 

8.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.1.5. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e 

trabalhistas. 



 

 

8.1.6. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos serviços, salvo se 

optante pelo SIMPLES NACIONAL. 

8.1.7. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 

CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do 

objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 

8.1.8. Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar a CONTRATANTE na 

utilização dos mesmos. 

8.1.9. Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

8.1.10. Prestar, às suas expensas, as manutenções e atualizações que se fizerem 

necessárias nos Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus 

programas. 

8.1.11. Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos Sistemas da 

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante aos terceiros. 

8.1.12. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, devidamente 

quitadas, mensalmente, juntamente com as notas fiscais de prestação de serviço. 

8.1.13. Liberar imediatamente as senhas mensais dos sistemas (caso existir), após o 

pagamento referente ao mês anterior. 

8.1.14. Disponibilizar técnico capacitado para prestar os serviços solicitados no 

objeto deste contrato, seja remoto, pessoal ou telefônico, no prazo máximo de 02 (duas) 

horas após o chamado técnico. 

8.1.15. Solucionar o problema que resultou no chamado técnico, no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis da data de abertura do chamado pelo servidor. 

8.1.16. Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar 

os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

8.1.17. Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos 

Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus programas. 

8.1.18. Arcar com os custos e despesas inerentes à prestação dos serviços de suporte 

técnico, 



 

 

in loco ou via acesso remoto e telefone. 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1. Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no item 5.1 da Cláusula Quinta 

deste Termo. 

8.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas 

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor designado. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 

serão exercidos pela CONTRATANTE, através de técnico designado, o qual poderá, 

junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas, abrir chamados e demais atribuições descritas 

no termo de referência constante do Anexo I do Edital, as quais, se não forem sanadas 

nos prazos nele determinados, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, 

para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, 

constituindo tais registros, documentos legais. 

 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n  8.666/93 e 

posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem 

que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.2. A rescisão contratual poderá ser: 

10.2.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

10.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a 

empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia 

defesa: 

11.5.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

11.5.1.1. Advertência por escrito. 

11.5.1.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da 

obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento). 

11.5.1.3. Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 

11.5.1.2, multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida. 

11.5.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 

11.5.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

11.5.2.1. Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do 

Contrato ou da parte não cumprida, 

11.5.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 



 

 

11.5.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 11.5.2.2 

anterior. 

11.6. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 

11.5.1.2, 11.5.1.3 e 11.5.2.1 será o valor inicial do Contrato. 

11.7. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao 

Município de Campos Novos, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à 

diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou 

realização da obrigação não cumprida. 

11.8. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos 

pagamentos subsequentes a que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade. 

11.9. As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isoladas ou 

conjuntamente entre as mesmas. 

11.10. Ainda, a CONTRATADA que sofrer a penalidade disposta no subitem 11.5.2.3 

poderá ser descredenciada junto ao SICAF, através de informação prestada pela 

Administração Municipal. 

11.11. A Administração Municipal de Campos Novos poderá deixar de aplicar as 

penalidades previstas nesta cláusula se admitidas as justificativas apresentadas pela 

licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e 

artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.12. A aplicação de penalidades não exime a contratada do cumprimento das 

obrigações contratuais, salvo em caso de rescisão. 

11.13. As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de 

forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de 



 

 

Preços. 

11.13.1. Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para 

defesa/ recurso será contado da data de confirmação de entrega do e-mail. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. As alterações decorrentes deste termo contratual (prorrogação, prazo, valor, 

quantidade, reajuste, reequilíbrios, etc.) serão firmadas através de Termos Aditivos 

dentro dos limites legais admitidos. 

12.2. O envio deste termo aditivo para assinatura poderá ser feita através de forma 

eletrônica (e-mail). 

12.3. É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as 

certidões exigidas para fins de habilitação quando da celebração do Termo Aditivo 

indicado na cláusula 11.1. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO PREPOSTO 

13.1. A responsabilidade dos atos decorrentes deste contrato caberá ao Preposto, 

Senhor__________________________,CPF___________________, cargo/ função. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

14.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 

presente termo, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

16.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 

diretrizes da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações. 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos, SC, para qualquer 

procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo 

em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas 

partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

 

 

Campos Novos, SC,     de                                           de 2018. 

 

 

_______________________________ 

MUNÍCIPIO DE CAMPOS NOVOS 

Silvio Alexandre Zancanaro 

Prefeito Municipal 

 

______________________________ 

Razão Social Da Contratada - CNPJ 

Nome do responsável - CPF 

 

 

 

 

Testemunhas:___________________                     _______________________ 



 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 12/2018 

ANEXO V 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 

 

Declaro que a empresa __________________________________________________ 

inscrita 

no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal Sr. (a)_____________________________________________ 

portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ______________________________ CPF nº 

______________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do 

art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

(  )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Campos Novos_______ de _________________________ de 2018. 

Representante Legal 

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



 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa __________________________, com sede na Rua:_______nº_____ Bairro 

_________cidade______cep.________. 

C.N.P.J. sob nº _____________________, representada pelo Sr. 

_______________________, 

CREDENCIA o Sr. _________________________, 

______________________(CARGO), 

portador do R.G. nr. _______________________ e C.P.F. nr. 

________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de 

Campos Novos em licitação na modalidade Tomada de Preço nº __/2018, podendo 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 

todas as fases licitatórias. 

 

 

NOME: 

R.G.: 

CARGO: 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ___________________________, CNPJ  nº_________ 

sediada _________________ (endereço completo) ______________, declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

____________ , _____ de _______________ de 2018. 

 

______________________________________________. 

 

Nome e número da identidade do declarante 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 

ANEXO VIII 

 

INFORMAÇÕES PARA O CONTRATO 

 

Razão Social: ____________________________________. 

Endereço: _______________________________________. 

Cidade: __________________ Estado: ____ CEP: ________________. 

Telefone: (______) ______________________  

Responsável para contato: ________________________. 

Telefone:(______) ______________________ E-mail: __________________________. 

Nome do responsável que assinará o contrato: _________________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: _________________________. 

RG ______________________________ CPF: ______________________________. 

Conta Corrente: ____________  Agência: _____  Banco:____________. 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato 

específico para assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo 

juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja 

vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a 

este procedimento licitatório. 



 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 

ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO 

 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr. (a) (inserir nome), portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), 

DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público ou dirigente do 

poder executivo do Município de Campos Novos, Fundos e/ou Fundações municipais. 

 

Local e Data 

 

___________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 



 

 

ANEXO X 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 

RELAÇÃO/QUANTIDADE DOS ITENS E PREÇO MÁXIMO 

 

A relação de itens, quantidades estimadas e preço máximo serão disponibilizados em 

arquivo anexo. 

Para maior comodidade o Município disponibilizará também em anexo o arquivo 

eletrônico da proposta, para preenchimento através do software "Compras-Auto 

Cotação", disponível para download no site http://download.betha.com.br . 

Depois de preenchidos os valores no software, o licitante deverá imprimir sua proposta, 

a qual deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e apresentada no 

respectivo envelope, acompanhada de pen drive/CD-Rom. Ressaltamos que no caso de 

divergência de dados entre a proposta escrita e a contida no dispositivo eletrônico, 

prevalecerá sempre a escrita. 

 

http://download.betha.com.br/

