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EDITAL TOMADA DE PREÇOS 011/2013 

 

                EDITAL TOMADA DE 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO 

DE USO DE SISTEMA DE 

INFORMÁTICA NÃO 

PERSONALIZADOS PARA A 

PREFEITURA MUNICIPAL. 

                                                                                           

                 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO REDONDO no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, e com a Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que às 10:00 HORAS, do dia 19 DE 

DEZEMBRO DE 2013 na sala de reuniões da Comissão de Licitações, situada na Av. 

dos Pinhais, nº 53, centro, Morro Redondo/RS, se reunirá a Comissão de Licitações,  

com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para 

Contratação de empresa para fornecimento de sistema de informática e serviços 

correlatos para a Prefeitura Municipal, em regime de Menor Preço por Item. 

 Poderão participar as empresa do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas no Município de Morro Redondo, ou que apresentarem toda a 

documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior fixado para o 

recebimento dos envelopes de habilitação e proposta. 

 

1.  DO OBJETO 
1.1 Contratação de Empresa Especializada para Cessão de Licença e de Direito de 
Uso de um sistema para uso no setor de Protocolo e os conseqüentes serviços de 
instalação, implantação e a manutenção, com prestação de serviços de assistência 
e suporte técnico e de treinamento, em conformidade com as particularidades 
prescritas no Anexo II – Funcionalidades do Sistema, compreendendo: 
 
- Sistema de Controle de Protocolo para 04 usuários ativos. 
 
1.2 O sistema deverá funcionar em compatibilidade e integração com o ambiente 
gráfico Microsoft Windows, instalado nos equipamentos/microcomputadores 
disponíveis na Prefeitura Municipal,onde deverá ser instalado o sistema. 
1.3 Em caso de queda de energia e/ou falha no software e/ou nos 
equipamentos, os sistema deverá possuir ferramentas para se manter a 
integridade dos dados, contendo mecanismos de proteção que impeçam a perda 
de transações já efetivadas, possibilitando a segurança total dos dados, mantendo 
a integridade do Banco de Dados.  
1.4 O sistema deverá possuir funcionamento pela internet e permitir acesso 
simultâneo de usuários. 
1.5 O sistema deverá permitir realizar backup do banco de dados.  
1.6 O sistema deverá permitir configurar a periodicidade e os usuários que 
receberão avisos sobre a necessidade de backup do banco de dados.  
1.7 O sistema deverá permitir configurar os usuários que poderão executar o 
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backup do banco de dados.  
1.8 O sistema deverá executar automaticamente o backup em horários 
previamente agendados.  
1.9 O sistema deverá permitir o backup da base de dados enquanto os usuários 
estão trabalhando no sistema.  
1.10 O sistema deverá possuir relatórios de backups efetuados.  
1.11 O sistema deverá possibilitar o backup incremental (somente das alterações 
executadas). 
1.12 O sistema deverá permitir a compactação/descompactação do backup para 
fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento.  
1.13 O sistema deverá rodar nos equipamentos disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal de Morro Redondo, em ambiente de internet. 
1.14 O sistema deverá possuir controle de permissões de acesso de cada usuário 
dentro do sistema.  
1.15 O sistema deverá possuir auditoria automática nas tabelas registrando 
todas as  operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que 
efetuou a operação,  mantendo a informação anterior para consulta dos dados 
antes da alteração efetuada.  
1.16 O sistema deverá registrar todas as entradas (login) e saídas (logoff), 
gravando a respectiva data, hora e o usuário.  
1.17 O sistema deverá disponibilizar ajuda on-line, permitindo consultar todas as 
opções  existentes dentro de cada sistema e ajuda específica para o campo 
onde se está no  momento.  
1.18Os relatórios apresentados pelo sistema deverão estar no formato gráfico, 
para serem impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a sua 
visualização em tela, e deve ser permitido salvá-los em arquivos PDF para posterior 
impressão, com a possibilidade de assinar digitalmente; também deve permitir 
selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível 
na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecionar 
intervalos de páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e demais 
opções disponíveis na impressora.  
1.19 O sistema deve possibilitar a reparação do banco corrompido a partir de um 
“check point” permitindo a reconstrução do banco de dados com os registros 
atualizados, desde o último backup e o momento da falha, com a possibilidade de 
se recuperar o banco a partir do arquivo de transação (log).  
1.20 O sistema deve possibilitar o acesso ao banco de dados de fora do 
ambiente da Prefeitura Municipal (remotamente) em casos de necessidade.  
1.21 O sistema deve possuir consulta rápida aos dados cadastrais, sendo esta 
consulta  generalizada através de uma tecla de função, com acesso de qualquer 
local do sistema.  
1.22 O sistema deverá permitir abrir mais de uma opção do menuprincipal 
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso, como por 
exemplo: manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos. 
1.23 Para operacionalização do sistema, os usuários deverão poder efetuar a 
entrada de dados somente via sistema.  
1.24 O sistema deverá ter suas atualizações disponíveis na internet.  
1.25 O sistema deverá permitir sua atualização e da estrutura do banco de  
dados de forma padronizada, possibilitando: auto-atualização através da rede 
local, com  definição de vários repositórios de acesso; configurar os usuários que 
poderão executar a  atualização; garantir que a atualização de banco seja 
executada sem nenhum usuário  conectado ao sistema, e não permitir que 
durante a atualização os usuários acessem o  sistema; impossibilitar o acesso 
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ao sistema no caso de erro durante a atualização até que  seja solucionado; 
deverá ser possível a emissão de relatórios das atualizações efetuadas.  
1.26 O sistema deverá possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua 
portuguesa.  
1.27 O sistema deverá permitir que relatórios desenvolvidos pelos usuários 
fiquem no banco de dados e disponíveis a todos os usuários do sistema, e que se 
integrem ao backup dos dados do sistema.  
1.28 O sistema deverá permitir ao usuário acessar as informações do banco de 
dados,  para elaborar relatórios e gerar arquivos, possibilitando restrição de 
acesso por usuário. 

 

2.  DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

2.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 01 e n.° 

02, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO      

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2013  

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

AO MUNICÍPIO DE  MORRO REDONDO       

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2013   

ENVELOPE N.° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

2.2 O envelope nº 01 deverá conter: 

 

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado junto ao Município; 

b) Declaração firmada pelo licitante nos termos dos modelos anexos ao 

Decreto Federal nº 4.358, de 05/09/2002; 

c) Declaração abrindo mão do prazo recursal (facultativo). 

d) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar 

procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da 

presente Licitação. 

e) Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, 

de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, pela 

inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, 

nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 

8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.   

f) Declaração de que os aplicativos ofertados são plenamente 

compatíveis com o sistema operacional, ambiente de rede e estrutura 

de hardware do Município; 

g) Declaração de aceitação das condições impostas por este edital e 

submissão ao disposto pela Lei 8.666/93. 
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2.3 Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar a 

documentação abaixo relacionada até o dia 16 de Dezembro de 2013 

para, posteriormente, ocorrer à emissão do Certificado de Registro 

Cadastral atualizado junto ao Município.  

 

2.4 Habilitação Jurídica: 

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 

consistirá em: 

a) cédula de identidade; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição  de 

seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim exigir. 

 

2.5 Regularidade Fiscal: 

A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, 

consistirá em: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente aos seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Certidão Negativa de Débito  junto ao INSS (CND); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 

e) Certificado de regularidade junto ao FGTS. 

f)    Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) fornecida pelo 

TST. 

 

2.6 Qualificação Técnica: 

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

a) Relação indicando a equipe técnica responsável pelos serviços de 

instalação, implantação, manutenção e suporte do sistema licitado, 

declarando expressamente sua disponibilidade para atender os serviços 

licitados; 
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b) É facultado aos Licitantes, realizarem visita para inteirar-se das reais 

condições e peculiaridades inerentes às atuais condições dos serviços. A 

visita deverá ser previamente agendada. 

 

2.7 Qualificação Econômico-Financeira: 

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-

se-á a: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigidos e apresentados na forma da lei, com indicação do 

n.º do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e 

numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanço provisório, podendo ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de três 

meses da data da apresentação da proposta. Tais documentos terão 

que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em 

lei e os indicados pela ciência contábil e estarem devidamente 

registrados e autenticados pela junta comercial (conforme prevê a IN 

n.º  65, de 31/07/97 do DNRC), ou publicados em jornal de grande 

circulação / Diário Oficial. 

b) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, 

com data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à 

publicação do aviso desta licitação, quando não houver explicitação 

do prazo de validade no respectivo documento; 

c) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 

42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

deverá apresentar, no ato da habilitação, declaração, firmada por 

contador, sob as penas da lei, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

 

 

NOTAS: 

- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 30 

dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 

- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 

- Todos os documentos de habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 01;  

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome desta; 

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos 

deverão estar em nome desta;  

- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os 

estabelecimentos, matriz e filiais, serão aceitos para efeito de julgamento, 

independentemente da inscrição do CNPJ do proponente; 
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2.8 O envelope nº 02 deverá conter a proposta de preços com as 

seguintes especificações: 

 

 a) Deverá ser formulada em papel timbrado da empresa, apresentada em 

uma via, constando o nome, o endereço completo e a Razão Social; 

   b) Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem 

ressalvas e sem entrelinhas; 

 c) Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) 

fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce 

(Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 

  d) Estar com todas as vias paginadas e rubricadas e, a última assinada em 

seu desfecho, pelo signatário da autora; 

  e) Ter validade de no mínimo 60 dias, contados da data fixada para 

abertura das propostas; 

  f) Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de 

recepção e abertura dos envelopes com a documentação de habilitação; 

     g) Consignar, nos espaços identificados, os valores dos preços unitários e 

totais dos serviços de locação dos módulos do sistema, o valor da hora trabalhada 

inerente aos serviços de instalação, implantação e treinamento e ao suporte técnico in 

loco (na sede da Prefeitura), suporte técnico na sede da licitante e suporte técnico on 

line (via acesso remoto), bem como aos valores/mês de acessos simultâneos adicionais 

e cadastros adicionais de servidores. 

   h) Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, com duas casas 

decimais depois da vírgula e neles, deverá estar incluída toda incidência de impostos, 

transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer 

outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste 

Edital; 

 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 

3.2 O titular, se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias 

autenticadas do Ato Constitutivo / Estatuto / Contrato Social e da cédula de 

identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique; 

3.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 

credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, acompanhado de 

cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do 

Outorgante, conferindo poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame; 

3.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 

3.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 

INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
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3.6 Far-se-á o credenciamento antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a 

documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou 

entregue em mãos. 

 

4.  DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas no ramo 

de atividade do objeto licitado e que satisfaçam plenamente as condições do presente 

Edital; 

4.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios; 

4.3 Não poderão participar, empresas que estejam sob processo de falência, ou em 

concordata ou em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução, em 

liquidação, ou que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 

Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que 

o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão que aplicou; 

4.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições 

prescritas neste Edital e em seu(s) anexo(s). 

 

 

5.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 Preliminarmente, a Comissão procederá a abertura do(s) envelope(s) referentes a 

Documentação de Habilitação, singularmente, rubricando-os e encaminhando-os ao(s) 

Licitante(s) credenciado(s) presente(s), para examiná-los e rubricá-los; 

5.2 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todos os documentos 

exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência vencida; 

5.3 Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo ou pela 

renúncia do(s) Licitante(s) credenciado(s) do direito de recorrer, a Comissão devolverá 

o(s) envelope(s) com a(s) Proposta(s) de Preços, devidamente fechado(s), ao(s) 

Licitante(s) julgado(s) inabilitado(s); 

5.4 Concluído o processo de Habilitação das Empresas, a Comissão providenciará a 

abertura do(s) envelope(s) com a(s) Proposta(s) de Preços, rubricando-a(s) e 

encaminhando-a(s) ao(s) Licitante(s) credenciado(s) presente(s), para aferi-la(s) e 

rubricá-la(s); 

5.5 A bem dos serviços, a Comissão, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de 

suspender a licitação, em qualquer das suas fases, para efetivar as análises 

indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, 

condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em 

julgamento, à conclusão dos serviços, via fax, com a remessa do original via Correios; 

 

6. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

 

6.1 No julgamento da presente licitação será pelo critério de MENOR PREÇO POR 

ITEM , conforme preceitua a Lei n° 8.666/93, levar-se-ão em conta no interesse do 

serviço público, as seguintes condições: 
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a) Comprovação de que o bem proposto encontra-se em conformidade com as 

exigências e especificações deste Edital; 

b) MENOR PREÇO, desde que cumpridas as formalidades do item "a"; 

c) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de 

obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações, a 

classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os 

licitantes serão convocados, sendo vedado outro procedimento. 

d) Deverão ser cotados valores para todos os sistemas integrantes de cada lote, 

pois o julgamento será por lote e o vencedor será obrigado a implantar todos os 

sistemas que compõem o lote. 

 

7.  DOS RECURSOS 

7.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. 

7.2 O prazo para interposição de recursos relativos as decisões da Comissão de 

Licitação, relativa ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

7.2.1 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser 

protocolados, dentro do prazo previsto no item 6.2, no Setor do Protocolo na 

Secretaria Municipal de Administração, durante o horário de expediente, que se inicia 

as 08:00h e se encerra as 11:00 h pela manhã e se inicia as 13:00h e se encerra as 

16:30h pela tarde. 

7.3 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 

comunicados para que, querendo, apresentem contra-razões, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

7.4 Não serão aceitos recursos ou contra-razões apresentados fora do prazo, sendo 

aceitos recursos ou contra-razões enviados via fax, desde que forem entregues os 

documentos originais em no máximo 02 (dois) dias. 

7.5 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contra-razões de recurso, a 

Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da 

licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

7.6 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subseqüentes ao 

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é 

irrecorrível. 

 

8.  DAS PENALIDADES 

8.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa 

ser arbitrada em até 1% (um por cento) do valor inadimplido de Locação dos Sistemas, 

além das medidas legais cabíveis; 

8.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo 

devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar 
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de qualquer processo licitatório efetuado pelo Município de Morro Redondo, pelo 

período de 02 (dois) anos da data da notificação. 

 

9.  OBRIGAÇÕES DO(S) VENCEDOR(ES) 

9.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, do(s) seu(s) Anexo(s) e 

do Contrato decorrente; 

9.2 Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. A recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas; 

9.3 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, 

alimentação do pessoal técnico e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 

9.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Edital; 

9.5 Não subcontratar os serviços objeto desta Tomada de Preços; 

9.6 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados; 

9.7 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na 

execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 

9.8 Assumir a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 

empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 

trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

9.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se 

fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos 

termos do parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares; 

9.10 Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes.  

Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos sistemas locados, 

guardando total sigilo perante terceiros; 

9.11 Prestar os serviços de assistência técnica e manutenção aos sistemas, no horário 

comercial, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira,, 

sempre que solicitado pelo município e dentro das condições contratuais vigentes, 

devendo o atendimento ocorrer num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a 

contar do dia imediatamente seguinte ao que ocorreu o chamado. 

9.12 Fornecer o produto testado, sujeito a alterações para atendimento de situações 

específicas requeridas pela Prefeitura, caso seja viável a sua execução; 
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9.13 Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos sistemas 

locados, que impliquem mudanças nos arquivos, novas funções/rotinas, relatórios, de 

forma a atender a legislação ou aperfeiçoamento gerencial. 

 

10.  DO DIREITO DE RESERVA 

10.1 O Município de Morro Redondo, reserva-se ao direito, conforme legislação 

vigente, de contratar parte ou todo o objeto licitado, de revogar o certame por razões 

de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de 

ilegalidade, sem que caiba aos Licitantes ou à CONTRATADA, quaisquer direitos e 

eventuais indenizações, de qualquer espécie; 

10.2 A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de 

apresentar variantes aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no 

seu volume e quantidade, sem que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação 

além da indenização dos serviços realizados; 

10.3 Cabe ao Município, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização correlata a 

execução dos serviços, objeto deste Edital. 

 

11.  DAS MULTAS 

O contrato estabelecerá multas de mora, aplicáveis pelo Município, nos seguintes 

casos: 

11.1 Multa de 1% do valor contratado quando os serviços não tiverem o andamento 

previsto no Cronograma Físico. Caso haja recuperação ou entrega dos serviços no 

prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos à empresa mediante 

requerimento; 

11.2 Multa de 0,02% do valor do Contrato, por dia que exceder o prazo para conclusão 

dos serviços; 

 

12.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 Pela locação dos módulos do sistema, será efetuado mensalmente, até o 10º 

(décimo) dia útil do mês subseqüente ao da prestação do(s) serviço(s), à vista da(s) 

nota(s) fiscal(is) decorrente(s) ou outro(s) documento(s) equivalente(s), sendo o valor 

incidente a partir da data de instalação dos módulos do sistema nas máquinas da 

Prefeitura, sendo a primeira mensalidade de valor proporcional ao número de dias 

dentro daquele mês, contando-se a data de instalação inclusive, até o último dia do 

mês.  

12.2 Pelos serviços de instalação, implantação e treinamento dos módulos do sistema, 

serão efetuados semanalmente conforme decorrerem os trabalhos, à vista da(s) nota(s) 

fiscal(is) decorrente(s) ou outro(s) documento(s) equivalente(s); 

12.3 Pelo(s) serviço(s) de suporte técnico quando ocorrer(em), será(ão) realizado(s) 

até 10 (dez) dias úteis após a prestação do(s) serviço(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) 

decorrente(s) ou outro(s) documento(s) equivalente(s); 

12.4 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais 

cabíveis e da comprovação de que o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) dentro dos 

padrões e das normas técnicas legais e em conformidade com as condições previstas e 
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estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao 

Processo;  

12.5 Não será permitido adiantamento de pagamentos. 

 

13.  DO REAJUSTE 

13.1 Os valores ofertados para locação dos sistemas, assistência e suporte técnico, 

serão reajustados anualmente, com base no IGP-M(FGV), apurado no período de 

referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época. 

 

14.  DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

14.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todos os 

documentos exigidos ou se os mesmos estiverem ilegalmente formalizados ou 

apresentarem vigência expirada; 

14.2 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a 

aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 

 

15.  DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

15.1 A(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) Licitante(s) habilitado(s) será(ao) 

examinada(s), preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e considerando o Menor Valor por Item. 

15.2 Será(ao) desclassificada(s) a(s) Proposta(s) de Preço(s) com valor 

manifestadamente inexeqüível.   

 

16.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DIREITO AO RECURSO 

16.1 Serão consideradas vencedoras as empresas que, tendo atendido todas as 

exigências deste edital, apresentar Menor Preço por Item, classificando-se, as demais, 

na ordem decrescente. 

16.2 Na hipótese de empate, a decisão se dará mediante sorteio, em ato público para o 

qual todas as licitantes serão convocadas. 

16.3 Dos atos da Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares neste procedimento licitatório, caberá: 

15.3.1 Recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a)  habilitação ou inabilitação do licitante; 

b)  julgamento das propostas; 

c)  anulação ou revogação da licitação; 

d)  rescisão do contrato, a que se refere o Inciso I do Art. 79 da Lei de Licitações; 

e)  aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

16.3.2 Representação, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

16.4 O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitações, via 

Setor de Protocolo, acompanhado de cópia autenticadas do ato constitutivo do 

outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do 
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outorgado, o qual será comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de cinco dias úteis; 

16.5 O recurso endereçado à Autoridade hierarquicamente competente, deverá ser 

encaminhado a Comissão Permanente de Licitação, via Setor de Protocolo, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de cinco dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade; 

16.6 Nos termos do inciso I do Art. 109 da referida Lei, ao(s) Licitante(s) é assegurado 

o direito de requerer revisão dos atos administrativos; 

16.7 O recurso administrativo encaminhado via fax, somente será analisado e 

atendido, posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento 

comprovando a outorga de poderes conferidos ao signatário e da fotocópia do 

documento de identidade do outorgado; 

16.8 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 

Administração, aos cuidados da Presidente da Comissão de Licitações, 

obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de xerox autenticadas do Ato 

Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de 

identificação do Outorgado, nos termos do artigo 41 e parágrafos da Lei 8.666/93 e 

diplomas complementares. 

 

17.  DA RETIRADA DO EDITAL 

17.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 14:00, à Av. dos Pinhais, nº 53, Centro, 

Morro Redondo/RS, ou pelo site www.pmmorroredondo.com.br . 

 

18.  DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) 

18.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos 

termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e 

endereçados à Prefeitura, Secretaria de Administração, aos cuidados da Comissão 

Permanente de Licitação, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, 

para efeito de agilização, serem transmitidos via fax, com a remessa do original via 

registro postal; 

18.2 Outras informações pelo telefone: (53) 3224-0120. 

 

19.  DOS RECURSOS  

19.1 O(s) serviço(s), objeto da licitação, será(ão) contratado(s) com recursos 

provisionados nas seguintes contas:  

Atividade 2.022, elemento despesa 3.3.90.39, com recursos próprios, a ser utilizado 

pela administração municipal. 

19.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias 

próprias para atender as despesas da mesma natureza; 

 

20.  DO(S) PRAZO(S) 
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20.1 Do Contrato, a sua validade será de 12 (doze) meses a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogada por igual período sucessivamente, até o limite de 

48 (quarenta e oito) meses, se houver interesse e conveniência da Administração, nos 

termos dispostos no Inciso IV do Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares. 

 

21.  DA VALIDADE DA PROPOSTA 

21.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data definida para apresentação das propostas nesta licitação. 

 

22.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os 

Licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, 

bem como o nome da pessoa indicada para contatos; 

22.2 No interesse do Município, e sem que caiba aos Licitantes qualquer reclamação 

ou indenização, poderá ser: 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 

8.666/93. 

22.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 

43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.° 8.666/93. 

22.4 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

22.5 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 

cláusulas necessárias previstas no Artº. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, 

na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.° 8.666/93. 

22.6  Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Minuta de Contrato; 

ANEXO II – Proposta de Preços. 

 

22.7 Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:00 h às 11.:30 e 

das 13:00  às 17:00 h, na Prefeitura Municipal de Morro Redondo, na Secretaria 

Municipal de Administração, sita na Av. dos Pinhais, n.° 53 , em Morro Redondo, 

onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos ou pelo site 

www.pmmorroredondo.com.br . 

 

                                                                              

Morro Redondo, 28 de Novembro de 2013. 

 

 

 

 

 

Graciela Funari Bertoldi de Souza                                Rui Valdir Otto Brizolara 

             Assessora Jurídica                                                    Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 

 

 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRO 

REDONDO, inscrito no CNPJ sob n.º 

91.558650/0001-02, com sede na Avenida dos 

Pinhais, 53, Centro, Morro Redondo-RS.  

 

CONTRATADA: ......................., inscrita no 

CNPJ sob nº ............., estabelecida na Rua 

................, Bairro ............., em 

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

 

O Município de  Morro Redondo, pessoa jurídica de direito público, neste ato 

representado pelo Prefeito, Sr. Rui Valdir Otto Brizolara, portador do CPF nº 

.................................., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa 

...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº 

...............................de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar 

este Contrato, em decorrência da Tomada de Preços nº 011/2013, aberta em 

00/00/2013 e homologado em ..............., consoante as cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 A Cessão de Licença e de Direito de Uso de Softwares de Gestão Pública 

Municipal e Serviços Correlatos, em conformidade com as particularidades prescritas 

no  Item 1 –  Do Objeto e Anexo II – Proposta de Preços, compreendendo o sistema 

constante na cláusula segunda. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PREÇO(S) 

2.1  (O preço por item ou sistema certo e ajustado pelas partes conforme proposta da 

CONTRATADA): 

Sistema xxxxxxxxxxxxx -  R$ ...... 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PRAZO(S) 

3.1 Do Contrato, a sua validade será de 12 (doze) meses a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogada sucessivamente por até 48 meses, nos termos 

dispostos na Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Pela locação dos módulos do sistema, será efetuado mensalmente, até o 10º     

(décimo) dia útil do mês subseqüente ao da prestação do(s) serviço(s), à vista da(s) 

nota(s) fiscal(is) decorrente(s) ou outro(s) documento(s) equivalente(s), sendo o valor 

incidente a partir da data de instalação dos módulos do sistema nas máquinas da 

Prefeitura, sendo a primeira mensalidade de valor proporcional ao número de dias 

dentro daquele mês, contando-se a data de instalação inclusive, até o último dia do 

mês.  
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4.2 Pelos serviços de instalação, implantação e treinamento dos módulos do sistema, 

serão efetuados semanalmente conforme decorrerem os trabalhos, à vista da(s) nota(s) 

fiscal(is) decorrente(s) ou outro(s) documento(s) equivalente(s) 

4.3 Pelo(s) serviço(s) de suporte técnico quando ocorrer(em), será(ão) realizado(s) até 

10 (dez) dias úteis após a prestação do(s) serviço(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) 

decorrente(s) ou outro(s) documento(s) equivalente(s); 

4.4 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais 

cabíveis e da comprovação de que o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) dentro dos 

padrões e das normas técnicas legais e em conformidade com as condições previstas e 

estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao 

Processo;  

4.5 Não será permitido adiantamento de pagamentos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

5.1 Os valores ofertados para locação dos sistemas, assistência e suporte técnico, serão 

reajustados anualmente, com base no IGP-M(FGV) apurado no período de referência, 

ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1 O(s) serviço(s), objeto da licitação, será(ão) contratado(s) com recursos 

provisionados nas contas:  

Atividade 2.022, elemento despesa 3.3.90.39, com recursos próprios, a ser utilizado 

pela administração municipal. 

 

6.2 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias 

próprias para atender as despesas da mesma natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, do(s) seu(s) Anexo(s) e do 

presente Contrato; 

7.2 Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. A recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas; 

7.3 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, 

alimentação do pessoal técnico e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 

7.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Edital; 

7.5 Não subcontratar os serviços objeto desta Tomada de Preços; 

7.6 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

7.7 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na 

execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 
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7.8 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 

aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 

trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

7.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se 

fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos 

termos do parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares; 

7.10 Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes. 

Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos sistemas locados, 

guardando total sigilo perante terceiros; 

7.11 Prestar os serviços de assistência técnica e manutenção aos sistemas, no horário 

comercial, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, 

sempre que solicitado pelo município e dentro das condições contratuais vigentes, 

devendo o atendimento ocorrer num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a 

contar do dia imediatamente seguinte ao que ocorreu o chamado. 

7.12 Fornecer o produto testado, sujeito a alterações para atendimento de situações 

específicas, caso seja viável a sua execução.  

7.13 Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos sistemas 

locados, que impliquem mudanças nos arquivos, novas funções/rotinas, relatórios, de 

forma a atender a legislação ou aperfeiçoamento gerencial. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE 

8.1 Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado. 

8.2 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização correlata a execução dos 

serviços, objeto deste Edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE RESERVA 

9.1 O Município de Morro Redondo, reserva-se ao direito, conforme legislação 

vigente, de contratar parte ou todo o objeto licitado, de revogar o certame por razões 

de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de 

ilegalidade, sem que caiba aos Licitantes ou à CONTRATADA, quaisquer direitos e 

eventuais indenizações, de qualquer espécie; 

9.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de 

apresentar variantes aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no 

seu volume e quantidade, sem que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, 

além da indenização dos serviços realizados; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa 

ser arbitrada em até 1% (um por cento) do valor inadimplido de Locação dos Sistemas, 

além das medidas legais cabíveis; 

10.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo 

devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar 

de qualquer processo licitatório efetuado pelo Município de Morro Redondo,  pelo 

período de 02 (dois) anos da data da notificação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS: 

O contrato estabelecerá multas de mora, aplicáveis pelo Município, nos seguintes 

casos: 

11.1 Multa de 1% do valor contratado quando os serviços não tiverem o andamento 

previsto no Cronograma Físico. Caso haja recuperação ou entrega dos serviços no 

prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos à empresa mediante 

requerimento; 

11.2 Multa de 0,02% do valor do Contrato, por dia que exceder o prazo para conclusão 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA/VALIDADE 

CONTRATUAL 

12.1 A sua validade será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogada por igual período sucessivamente, até o limite de 48 (quarenta 

e oito) meses, se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos 

dispostos no Inciso IV do Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

13.1 O presente contrato poderá ser rescindido inteira ou parcialmente, mediante 

prévio e mútuo acordo entre as partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE, 

mediante comunicado por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência 

quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e 

incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS 

OMISSOS 

14.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de 

Direito Público, aplicando-se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos 

contratos e as disposições de Direito Privado; 

14.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à 

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, para as 

ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o 

domicílio da CONTRATADA; 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual 

teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Morro Redondo/RS, em ...... de .......... de 2013. 

 

 

Prefeito Municipal                                                                  Empresa Contratada 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 011/2013 

A Empresa ...................................................... apresenta a PROPOSTA DE PREÇOS 

para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação na seguinte forma: 

  

ITEM 01: 

 

Sistema Valor mensal (R$) 

Sistema para uso no setor de Protocolo com 04 acessos 

simultâneos 

188,00 

 

OUTROS VALORES: 

 

 

 

Validade da proposta 

Local e data                                       

Carimbo e Assinatura do Representante legal 

 

Descrição Valor Unit. (R$) 

Hora técnica (instalação, implantação e 

treinamento) 

135,00 

Hora Suporte técnico in loco ( sede da 

prefeitura e sede da empresa) 

135,00 

Hora Suporte técnico on line (acesso 

remoto) 

135,00 


