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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2016 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

PROCESSO N°. 37/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 03 DE JUNHO DE 2016 

HORÁRIO: a partir das 9 Horas.  

LOCAL: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Álvares Machado/SP, à Praça 

da Bandeira s/nº – Centro. 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta nesta unidade, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 31/2016, do tipo menor preço 

Global, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 com alterações posteriores, e Lei Complementar 123/06, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que 

dele fazem parte.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Departamento de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Álvares Machado/SP, sito a Praça da Bandeira S/Nº - Centro, 

iniciando-se no dia 03 de Junho de 2015 às 9 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

 

I - DO OBJETO: 

1 – Contratação de empresa para fornecimento de Licença de Uso em Caráter Definitivo 

(aquisição da licença, conversão, instalação treinamento, atualização, manutenção mensal e 

suporte técnico) dos sistemas:  

 SISTEMA PROTESTO CDA,  

 SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR,  

 SISTEMA ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

1 – Poderão participar do certame pessoas jurídicas interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 

constantes deste Edital. 

 

III – DA VISITA TÉCNICA 

1- A visita técnica deverá ser entre os dias 18 de maio a 02 de junho de 2016, das 8 às 15h, 

devendo ser previamente agendada junto ao departamento de informática do município, pelo 

telefone (18) 3273-9300 e será acompanhada pelo funcionário responsável. (O Atestado de 

Visita deverá ser original, conforme Anexo V, impresso preferencialmente em papel timbrado 

da empresa, e assinado pelo responsável). 

 

 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 
www.alvaresmachado.sp.gov.br 

 

 “DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO  

1 - Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo (anexo I), acompanhado 

dos seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga.  

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres:  

 

Envelope nº 1 – Proposta  

À 

Prefeitura Municipal de Álvares Machado 

Pregão nº 31/2016 

Nome da Empresa... 

Envelope nº 2 – Habilitação 

À 

Prefeitura Municipal de Álvares Machado 

Pregão nº 31/2016 

Nome da Empresa... 

 

3 - A proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo III, redigida em língua portuguesa, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador.  

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) Nome CPF ou CNPJ;  

b) Número do processo e do Pregão;  

c) Descrição do objeto da presente licitação;  

d) Valor unitário de cada software, em moeda corrente nacional, em algarismo, com até duas 

casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária, conforme as regras estabelecidas neste edital e seus anexos, com 
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preços líquidos, fixos e irreajustáveis, para disponibilidade dos softwares em perfeito 

funcionamento, devendo constar na proposta o preço Mensal, Instalação e Conversão de cada 

sistema, e o valor global para o período de 12 (doze) meses. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: material, impostos, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas;  

e) Descrição completa dos sistemas ofertados, com riqueza de detalhes, observados os requisitos 

mínimos descritos no Anexo V, a fim de comprovar sua real capacidade de atendimento do 

objeto licitado, de forma a permitir a avaliação da adequação aos requisitos estabelecidos no 

Termo de Referência deste edital. 

f) Ficha técnica do sistema ofertado, contendo:  

* Linguagem utilizada na programação (versão, empresa proprietária da linguagem, 

representante no Brasil);  

* O software deve ser executado nas plataformas operacionais MS Windows Server 

2003 ou superior.  

* O banco de dados que será usado pelo Software deverá ser Microsoft SQL Server 

2012, Microsoft SQL Server 2014 ou superior, pelo princípio da economicidade do erário 

público, a proponente que ofertar os sistemas em outro banco de dados deverá ofertá-lo junto 

com o sistema, assim como arcar com os custos de instalação, manutenção e demais softwares 

que forem necessários. Sendo que o custo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados que não 

seja o SQL Server deverá correr por conta da contratada pelo número de licenças de uso 

necessárias que esta Municipalidade utilizar ou entender necessárias, durante o período 

contratual. Devendo ser fornecido, neste caso, treinamento específico de administração de banco 

de dados para os analistas de sistema desta Municipalidade, e com cópias devidamente 

legalizadas.  

g) declaração de que o software ofertado não apresenta limitações quanto ao número de usuários 

para acesso simultâneo;  

h) declaração de que o sistema possui características de sistema multiusuários, provendo, dessa 

forma, rotinas necessárias à conservação da integralidade das informações fornecidas pelo 

sistema, bem como definição de rotinas de segurança; 

i) declaração de que os softwares objetos desta licitação e o seus respectivos banco de dados 

ficarão obrigatoriamente hospedados na infraestrutura interna da Prefeitura do Município de 

Álvares Machado. 

i) Quanto à implantação, treinamento e atendimento técnico, a empresa deverá apresentar planos 

técnicos os quais deverão contemplar no mínimo às condições constantes no Anexo V deste 

Edital. 

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

 

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a:  

 

1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei;  

c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Certidão da Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. 
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e) Prova de Regularidade para com Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 

f) Certidão Negativa/Regularidade de débitos trabalhistas (CNDT) 

 

2- QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

interessada, há menos de 90 (noventa) dias, se outro prazo de validade não estiver consignado 

em Lei ou próprio documento. 

 

3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Certidões ou atestados, no mínimo de 2 (dois), fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que comprovem, a capacidade de fornecimento e implantação da solução, 

semelhantes aos previsto(s) no objeto desta licitação em características compatíveis, conforme 

previsto no Anexo VI deste edital. 

 

4- OUTRAS COMPROVAÇÕES 

Atestado de visita original, conforme modelo - Anexo V, preferencialmente em papel timbrado 

da empresa, devidamente rubricado pelo departamento de informática da Prefeitura Municipal de 

Álvares Machado, conforme item III deste edital. 

 

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

mínima de 15 (Quinze) minutos.  

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios:  

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) 

incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total da proposta (Anexo III) 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor.  

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 100,00 (Cem reais), 
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aplicáveis inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os 

lances incidirá sobre o preço global. O percentual de desconto obtido sobre o total da 

proposta inicial deverá ser aplicado à cada item, sendo que o vencedor deverá apresentar 

nova proposta com os valores definitivos no ato da assinatura do contrato. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante:  

a)- substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

13 - Para aferir o exato cumprimento desta licitação, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará.  

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
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3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita por item.  

 

X - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

a) O prazo de vigência do contrato da presente licitação será de 12 (doze) meses a contar da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 

de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a quarenta e oito meses 

conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  
1 – Os itens (Licença de Uso do Software) e (Implantação e treinamento) serão pagos em até 30 

(trinta) dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente; o item 

(Manutenção mensal) serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais durante a execução do 

contrato, também mediante apresentação devidamente atestada pelo setor competente. 

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O custo para a presente contratação (Licença, Implantação e Manutenção mensal) para o período 

de 12 (doze) meses não poderá exceder a R$ 66.600,00 (Sessenta e seis mil e seiscentos reais). 

28 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.02 – Diretoria de Administração e Planejamento 

02.02.00 

041220004 - Administração 

2004000 – Manutenção da Diretoria Administrativa 

339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro. 

110.0000 – Geral 

 

46 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.03 – Diretoria de Finanças 

02.03.00 

041230009 - Administração 

2009000 – Manutenção dos Serviços de Finanças 

339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro. 

110.0000 - Geral 

 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002.  
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XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas.  

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

4 - O resultado do presente certame será divulgado no Jornal de Circulação no município. 

5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no local onde realizado o Pregão.  

6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia 

útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente Estado de São Paulo.  

 

 

Álvares Machado, 17 de maio de 2016. 

 

 

Horácio Cesar Fernandez 

Prefeito 
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(Anexo I) MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia como 

seu representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para 

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de 

propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de 

julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 

 

 

Data, ____________ 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(Anexo II) MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos do 

artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos nas cláusulas __________ a ________ do 

edital em epígrafe. 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO III) – MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 31/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 37/2016 

 

 
A Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXX: 

 
                           Razão Social:  

               CNPJ:          Insc. Est.:  

    Endereço:  

 
Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial  nº xxx/2016,   cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para fornecimento de Licenciamento de Uso de Uso em Caráter Definitivo 

de Softwares, abrangendo a Licença de Uso em Caráter Definitivo, conversão, instalação, atendimento e suporte 

técnico, Atualização e Manutenção Mensal para atendimento dos Setores Administrativos,   conforme segue 

especificação abaixo: 

 

Softwares 

Licença de 

Uso em 

Caráter 

Definitivo 

Implantação, 

Conversão e 

Treinamento 

Manutenção 

Mensal 

Total 

para 12 

meses 

     

     

     

Valor Total     

 
 
 

VALOR GLOBAL – Licença de Uso em Caráter 

Definitivo, implantação, conversão, treinamento e 

hora técnica e Manutenção Mensal 

 

 
 
 
 

A validade da presente  proposta é de _______ (______________) dias. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX, ______ de ............... de 2016. 

 

______________________________ 

Assinatura e CNPJ 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO. 

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER DEFIITIVO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO N°  /2016 – PREGÃO XX/2016  - PROC.  XX/2016 – HOMOL:  

 

Pelo presente contrato de prestação de serviços xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, que entre si fazem 

de um lado como CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Praça da Bandeira s/n° – centro – 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor xxxxxxxxxxxx, e de outro lado como 

CONTRATADO o Senhor ..............., ..........., portador do R.G n° ............, residente e domiciliado 

na .............................. no Município de ..........., proprietário da Empresa ................................., 

pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e 

nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° xxxxx – que é regida pela Lei 10.520/02, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 

atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA se obriga ao fornecimento da licença de direito de uso em caráter 

definitivo, para programa de informática (softwares), a prestação dos serviços de conversão, 

instalação, treinamento, Atualização, Manutenção Mensal e suporte técnico dos seguintes sistemas: 

 SISTEMA PROTESTO CDA 

 SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR 

 SISTEMA ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE 

Em conformidade com as condições estabelecidas no anexo VI do Edital de Licitação, parte 

integrante do presente contrato, e na proposta apresentada pela Contratada no referido processo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS E DA MANUTENÇÃO MENSAL 

2.1 - O software deverá ser instalado pela contratada na sede da Prefeitura do Município de Álvares 

Machado/SP, após a assinatura do termo de contrato, observado o prazo de instalação informado no 

Edital e o disposto no ANEXO VI do edital. 

2.2 - A prestação dos serviços de atualização de Softwares se dará nas seguintes modalidades: 

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da 

empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida, não incluindo nestas 

ações que se tornem necessárias por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou 

apropriações indébitas; 

b) Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da Legislação, desde 

que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, 

alterações na arquitetura do Software.  

c) Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, através da adição de novas funcionalidades 

aos sistemas não constantes no momento atual, isto é, não previstas nas especificações técnicas do 

instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela CONTRATADA, ou ainda inexistente no 

momento do recebimento do software, sempre obedecendo aos critérios da metodologia de 

desenvolvimento CONTRATADA. 

2.2.1. Para cumprimento da letra b, do item 2.2., supra, a CONTRATANTE deverá comunicar à 

CONTRATADA a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, encaminhando o diploma 

legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua vigência.  A 
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CONTRATADA de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa 

do esforço e prazo para a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre respeitando sua 

metodologia de desenvolvimento.  A CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar como 

interlocutora da CONTRATADA, quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, 

para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

3.1 - Imediatamente após a assinatura do termo de contrato e emissão da ordem de serviço, a 

contratada deverá dar inicio aos trabalhos de implantação dos sistemas. O prazo máximo para que os 

sistemas estejam totalmente implantados e plenamente operante em todas suas funções, e, com todos 

os dados convertidos, deverá atender o especificado no termo de referencia. 

 

CLÁUSULA QUARTA – ATENDIMENTO TÉCNICO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO 

4.1 - Quando solicitado atendimento técnico para esclarecimento de dúvida, identificação e resolução 

de problemas, suscitadas pelos funcionários da administração municipal, ligados diretamente ao uso 

do sistema, o prazo máximo para atendimento aos chamados técnicos é de 24 (vinte e quatro) horas, 

contados a partir da solicitação por parte da CONTRATANTE, em caso da necessidade de visita de 

técnico(s), este prazo será de 48 (quarenta e oito) horas após abertura do chamado. Para a prestação 

do atendimento técnico, será exigido durante todo o período contratual, além do atendimento “help 

desk” (via telefone), que a licitante possua um sistema disponível através da rede mundial de 

computadores (internet) para abertura de chamados técnicos, de qualquer natureza, que possibilite o 

acompanhamento do status do referido chamado através do número de protocolo. Este serviço deverá 

ficar disponível no horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES 

5.1 - Em contrapartida, pela manutenção mensal, descrito na cláusula primeira deste instrumento e 

abaixo, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ .......... (..................), 

valor esse que permanecerá fixo e irreajustável pelo período de 12 meses, cujos  preços unitários 

serão de; 

 

Valor Unitário da Manutenção Mensal 

1 – Sistema Protesto CDA R$ 

2 – Sistema Portal do Servidor R$ 

3 – Sistema Atos Legais e Efetividade R$ 

  

5.2 – O Valor para implantação e treinamento de pessoal será de R$ xxxx (................) , sendo os 

preços unitários da seguinte forma: 

 

Valor Unitário para Implantação e Treinamento 

1 – Sistema Protesto CDA R$ 

2 – Sistema Portal do Servidor R$ 

3 – Sistema Atos Legais e Efetividade R$ 

5.3 – O Valor da Licença de Uso em Caráter Definitivo será de R$ ................, sendo os preços 

unitários da seguinte forma: 

 

Valor Unitário para Licença de Uso em Caráter Definitivo 

1 – Sistema Protesto CDA R$ 

2 – Sistema Portal do Servidor R$ 

3 – Sistema Atos Legais e Efetividade R$ 
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5.4 - O valor global da contratação para Manutenção Mensal, Conversão, Implantação e Treinamento 

de pessoal, e Licença de Uso em Caráter Definitivo para o período de 12 (doze) meses é de R$ 

................. (..........). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - Da manutenção mensal, os pagamentos serão efetuados dia 10 do mês subsequente da execução 

dos serviços.  

6.2 – Da conversão, implantação e treinamento o pagamento será com vencimento para 30 (trinta) 

dias após o termino da conversão, implantação e treinamento do mês subsequente da execução dos 

serviços. 

6.3 – Do Atendimento técnico, o pagamento será com vencimento para 10 (dez) dias após o 

atendimento do mês subsequente da execução dos serviços. 

6.4 - Os pagamentos serão efetuados conforme acima, após a apresentação das notas fiscais/fatura, 

correspondente aos serviços. 

6.4.1 - As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá no mesmo prazo definido no subitem acima, após a data de sua apresentação 

válida. 

6.5 - O pagamento será efetuado através de crédito bancário em conta corrente da Contratada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 

7.1 – No caso de renovação contratual, os preços contratados poderão ser reajustados depois de 

transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, para o próximo período, com base na variação acumulada 

do Índice Geral de Preços IGP-M/FGV. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

8.1 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. 

8.2 - A critério exclusivo da CONTRATANTE este contrato poderá ser renovado por iguais 

períodos, devendo sua vigência total se limitar ao prazo definido no inciso IV do artigo 57 da Lei n.° 

8.666/93, atualizada.  

8.3 - Toda renovação/alteração contratual se fará mediante formalização de Termo Aditivo a 

contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FUNCIONAMENTO 

9.1 - O objeto do contrato será recebido:  

9.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;  

9.1.2 - definitivamente, após a verificação da qualidade e perfeito funcionamento do mesmo, e 

conseqüente aceitação.  

9.2 - Serão rejeitados no recebimento, os softwares fornecidos/instalados com especificações 

diferentes das constantes no ANEXO V e das informadas na PROPOSTA, devendo a sua 

substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 9.3 abaixo. 

9.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença no funcionamento, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
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b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

28 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.02 – Diretoria de Administração e Planejamento 

02.02.00 

041220004 - Administração 

2004000 – Manutenção da Diretoria Administrativa 

339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro. 

110.0000 – Geral 

 

46 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.03 – Diretoria de Finanças 

02.03.00 

041230009 - Administração 

2009000 – Manutenção dos Serviços de Finanças 

339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro. 

110.0000 - Geral 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

11.1 - São obrigações da contratada, além daquelas implícitas nas cláusulas do edital, anexos e 

termo de contrato:  

11.1.1 - Implantar o sistema objeto deste contrato, de acordo com as melhores técnicas e com pessoal 

capacitado.  

11.1.2 - Manter o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do 

andamento do projeto, prestando-se todas as informações necessárias.  

11.1.3 - Corrigir eventuais problemas de funcionamento dos sistemas.  

11.1.4 - Ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATANTE, por ocasião da entrega do 

sistema.  

11.1.5 - Prestar manutenção aos sistemas.  

11.1.6 - O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no edital de licitação, 

anexos e termo de contrato.  

11.1.7 - Manter sigilo absoluto das informações processadas.  

11.1.8 - prestar toda assistência na operação dos sistemas;  

11.1.9 - orientação e treinamento aos usuários do sistema;  

11.1.10 - auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda de 

energia, falha de operação, desde que a CONTRATANTE mantenha “back-ups” adequados para 

satisfazer as necessidades de segurança;  

11.1.11 - substituição dos sistemas por versões mais atualizadas em função do aprimoramento 

técnico e/ou operacional.  

11.1.12 – manter os sistemas contratados, em perfeito estado de funcionamento.  

11.2 - São obrigações da contratante:  
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11.2.1 - Pagar a contratada, o valor pactuado, nas datas avençadas.  

11.2.2 - Fornecer a contratada o acesso aos terminais e arquivos para a conversão dos dados 

atualmente em uso pelo software atual da Prefeitura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO  

12.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.  

12.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o termo de contrato dentro do prazo de 05 

(cinco) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, 

sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação não cumprida.  

12.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

12.3.1 - advertência;  

12.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida;  

12.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

12.3.4 - 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 a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem 12.1.3 desta cláusula. 

12.3.5 - as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa previa 

do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:  

12.3.5.1 - das sanções estabelecidas no item 12.3, subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;  

12.4 - O atraso injustificado na instalação completa do software, correção de seu funcionamento, 

prestação de assistência técnica preventiva/corretiva, e demais obrigações resultantes da presente 

contratação, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 7.666/93, 

sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre 

o valor total contratado.  

12.5 - As sanções previstas nos itens 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

13.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima deste termo, o contrato poderá ser 

rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos artigos 

78, 79 e 80 da Lei n.º 7.666/91.  

13.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão administrativa 

prevista no art.º 77 da Lei n.º 7.666/91.  

13.3 - Ocorrerá ainda a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer 

dos seguintes casos: 
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a) – não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente; 

b) – lentidão na execução dos serviços, levando a CONTRATANTE e a presumir a não conclusão 

dos mesmos nos prazos estipulados; 

c) – cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 

d) – concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores; 

e) – paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

f) – desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) – alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do Contrato; 

h) – razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela CONTRATANTE; 

i) - ocorrência de casos fortuitos ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO 

14.1 - Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o 

Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da CONTRATADA.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

As partes elegem o Fórum da Comarca de Presidente Prudente – Estado de São Paulo – para 

dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e que porventura surgirem. 

E, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, firmam o presente em 04 (Quatro) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

PM-Álvares Machado,    de            de 2.016. 

 

 

Contratante: 

 

 

 

Contratada: 

 

 

Testemunhas: 1) _____________________  2) ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 
www.alvaresmachado.sp.gov.br 

 

 “DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

DECLARAÇÃO DE VISITA 

 

À 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO - SP 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2016 – Contratação de empresa para fornecimento de 

Licença de Uso em Caráter Definitivo (aquisição da licença, conversão, instalação 

treinamento, atualização, manutenção mensal e suporte técnico) dos seguintes sistemas:  

 

* SISTEMA PROTESTO CDA  

 

* SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR  

 

* SISTEMA ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE 
    

Declaramos, para todos os fins, ter visitado os locais de instalação e 

implantação dos softwares para os sistemas acima mencionados, objetos do Pregão Presencial n° 

31/2016. 

 

   Declaramos, também, estar familiarizados com a natureza e vulto dos 

serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que direta ou 

indiretamente se relacione com a execução do Empreendimento. 

 

 

 

 

ALVARES MACHADO,  __ de __________ de 20___. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
A seguir estão as especificações das características gerais que cada sistema deve atender, bem como as 

especificações solicitadas por sistemas, que deverão ser fornecidos ao Município de Álvares Machado por 

força do Pregão Presencial 31/2016. 

 

A. SISTEMAS APLICATIVOS 

 

A Empresa contratada deverá ceder à Contratante, para uso específico das atribuições concernentes a este 

edital o fornecimento de Licenciamento de Uso de Programa de Informática (Softwares) abrangendo 

Instalação, Conversão, Manutenção e Treinamento, conforme as regras estabelecidas e especificados a 

seguir: 

 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de Licenciamento 

de Uso em Caráter Definitivo, abrangendo a aquisição da Licença de Uso em Caráter Definitivo 

para Programa de Informática (Softwares), Conversão, Instalação, Treinamento, Atualização e 

Manutenção Mensal e Suporte Técnico dos Sistemas: 

 

SISTEMA PROTESTO CDA 

SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR 

SISTEMA ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE 

 

 

B. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS  

 

A seguir estão as especificações das características gerais e mínimas que cada sistema deve atender, bem 

como as especificações solicitadas por sistemas, que deverão ser fornecidos à Prefeitura do Município 

de Álvares Machado/SP, conforme item “A – SISTEMAS APLICATIVOS” deste anexo, sendo que a 

empresa deverá apresentar estas especificações. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Aplicativos Multiusuário. 

Ambiente Cliente-Servidor. 

Funcionar em rede com servidores Windows Server 2008 R2, ou superior e estações Windows7 ou 

superior. 

Ser desenvolvido em interface gráfica padronizada. 

Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas permitindo bloqueio de acesso 

depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas. 

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

disponibilizando recurso de dupla custódia utilizando o conceito de usuário ou grupo autorizador, em 

qualquer função, selecionado a critério do usuário. 

Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário ou grupo permissão exclusiva para Gravar 

e/ou Excluir dados. 

Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem sucedidas de logon, bem como os respectivos 

logoff, registrando data, hora e o usuário. 

Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora, nome do computador e 

IP, o nome do usuário do sistema e também o usuário que estava logado no sistema operacional. 

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

Permitir que sejam mostradas na inicialização informações sobre o último acesso ao sistema. 
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Bloquear a gravação e exclusão de informações no caso de acessos simultâneos do mesmo login no 

sistema, mesmo a partir de computadores diferentes. 

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

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

de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada. 

Permitir que os relatórios possam ser salvos em disco de forma criptografada, evitando que possam ser 

efetuadas alterações em seu conteúdo. 

Permitir que os relatórios possam ser salvos em formato texto, de forma que possam ser importados por 

outros aplicativos (p.ex. MS Excel). 

Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC a partir de outros utilitários ou aplicativos 

como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc. 

Possuir ajuda On-line sensível ao contexto. 

A consistência dos dados entrados deve ser efetuada campo a campo, no momento em que são 

informados. 

Toda atualização de dados deve ser realizada de forma on-line. 

Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos. 

Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio 

de acesso. 

Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça necessário, de campo destinado à assinatura do 

responsável pela exatidão das informações, de forma parametrizada. 

Permitir a integração entre o usuário do sistema e sua respectiva conta no domínio do Microsoft 

Windows, evitando que o usuário precise se identificar cada vez em que o sistema for acessado. 

Permitir que os relatórios sejam gerados em formato PDF assinados digitalmente com certificados 

digitais. 

Campos chaves de digitação tenha pesquisa de registros previamente gravados com opções de 

filtragem e ordenação. 

Permitir identificação visual dos usuários do sistema através de imagens (foto). 

Utilizar o gerenciador de banco de dados relacional Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 

2014 ou superior. 

 
 
 

SISTEMA PROTESTO CDA 

JUSTIFICATIVAS 

Os municípios, diante do cenário econômico atual, necessitam recuperar os créditos tributários 

inadimplentes; 

O Poder Judiciário, mediante o novo documento passível de protesto, está incentivando os municípios 

a executarem o protesto das CDAs como forma de reduzir os processos judiciais e tornar a justiça mais 

célere. 

OBJETIVOS DO PROTESTO CDA 

Melhorar o fluxo de caixa da Prefeitura; 

Tornar célere o processo de acordos entre Fisco e Contribuinte. 

IMPACTO DO PROTESTO DA CDA 

Com mais recursos financeiros a Prefeitura poderá cumprir com as suas obrigações e aplicar os 

recursos financeiros. 

PRAZOS 

Imediatos, pois não há prazos previstos nas legislações que o obrigam os municípios a aguardarem 

determinado momento para agir em busca de recursos financeiros. 

PÚBLICO ALVO 

Secretaria de Finanças, Fazenda e Procuradoria. 
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SISTEMA APLICATIVO 

A Empresa contratada deverá ceder à Contratante, para uso específico das atribuições concernentes a 

este edital, por prazo determinado e sem limite de cessões de uso (número de usuários), a cessão de 

licença e direito de uso dos SISTEMA APLICATIVO de PROTESTO CDA.  

O sistema deve funcionar integrado com o sistema de administração de receitas atualmente em uso pela 

CONTRATANTE.  

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Permitir a emissão do livro de dívida ativa, contendo os documentos que correspondam aos termos de 

abertura, encerramento e fundamentação legal.  

Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em dívida ativa dos tributos e\ou receitas 

derivadas vencidas e não pagas. 

Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou não após a inscrição em 

dívida ativa.  

Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos débitos do contribuinte em dívida 

ativa e da certidão de dívida ativa do contribuinte, que comporá o processo de ajuizamento.  

Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para ajuizamento dos débitos de 

contribuinte inscritos em dívida ativa.  

Gerenciar as operações referentes aos trâmites dos processos de ajuizamento de débitos, permitindo a 

vinculação da certidão de petição a um procurador responsável, registrado no cadastro de procuradores.  

Possuir rotina que permita a integração com o sistema de procuradoria do município, mediante a 

importação\exportação de dados, através de arquivos em formato digital com layout parametrizável, 

que possibilite à exportação dos dados pertinentes a emissão da petição para ajuizamento e ao 

acompanhamento do trâmite jurídico e a importação dos dados necessários à identificação dos 

ajuizamentos, sem que haja a necessidade de redigitação em ambas as operações.  

Permitir a elaboração e a execução de programação de cobrança de forma parametrizada, a partir das 

informações recebidas da consulta financeira, sendo possível programar a emissão das notificações ou 

avisos de cobrança e guias de recolhimento, considerando os seguintes parâmetros: o montante dos 

valores e a situação do débito, os períodos de vencimento e a região de localização. 

Permitir o Protesto de Certidões de Dívida Ativa (Manual) 

Permitir o cancelamento/desistência de protestos de Certidões de Dívida Ativa. 

Permitir o Protesto de Certidões de Dívida Ativa de maneira eletrônica, integrando-se junto ao Instituto 

de Estudos de Títulos do Brasil (IEPTB). 

Permitir a parametrização dos documentos envolvidos no processo de protesto. 

Possibilitar a emissão da Carta de Anuência. 

Emissão de relatório listando os valores protestados e valores enviados para protesto em aberto. 

Controle dos valores arrecadados, das Certidões Enviadas para Protestos e Protestadas.  

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROTESTO CDA 

1. Levantamento Situacional 

a) A equipe técnica da empresa CONTRATADA deverá: 

i) Levantar toda legislação que trata do assunto; 

ii) Levantar os recursos humanos que serão envolvidos no processo de protestos de 

Certidões de Dívida Ativa; 

iii) Levantar a infraestrutura tecnológica atual e as necessidades para o processamento do 

protesto da CDA. 

 

2. Analise da Legislação e orientação para elaboração/ajustes: 

A empresa CONTRATADA deverá analisar a legislação que trata do assunto e se necessário, orientar a 

CONTRATANTE na elaboração/ajustes de leis e/ou decretos. 
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3. Orientação e apoio na celebração de convênios: 

A empresa CONTRATADA deverá orientar e apoiar a CONTRATANTE na celebração de convênios 

com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil (IEPTB) e com Cartórios Extrajudiciais 

responsáveis pelo registro de imóveis e de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. 

 

4. Orientação na definição e aquisição dos Certificados Digitais: 

A empresa CONTRATADA deverá orientar a CONTRATANTE na aquisição do certificado digital 

necessário ao protesto da CDA. 

 

5. Orientação para análise cadastral e financeira para saneamento: 

A empresa CONTRATADA deverá orientar a CONTRATANTE na análise cadastral e financeira e dar 

orientações para a execução do saneamento do cadastro e das CDAs a serem protestadas. 

 

6. Instalação e Parametrização do Sistema de Protesto de CDA: 

A empresa CONTRATADA deverá realizar a instalação e configurações necessárias no sistema de 

protesto de CDA de acordo com os convênios firmados e com a legislação do município, executando 

os testes necessários e apoiando a Prefeitura na homologação da parametrização efetuada. 

 

7. Capacitação na utilização do Protesto de CDA: 

A empresa CONTRATADA deverá capacitar até xx usuários da CONTRATANTE na utilização das 

funcionalidades do sistema de protesto da CDA, abrangendo do envio até a carta de anuência, e a 

emissão de relatórios para o acompanhamento dos resultados a partir das CDAs protestadas.  

 

8. Orientação para Notificação e Execução do Protesto CDA: 

A empresa CONTRATADA deverá fazer a parametrização da notificação de cobrança administrativa e 

orientará a prefeitura na execução das rotinas para notificar os contribuintes inadimplentes, bem como, 

nas rotinas de envio até a emissão da carta de anuência das CDAs enviadas e protestadas. 

 

9. Acompanhamento do primeiro envio em ambiente de Produção: 

A empresa CONTRATADA acompanhará a CONTRATANTE no envio do 1º lote de CDAs para 

protesto. 

 
 

SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Permitir o acesso ao Portal do Servidor com logon/senha, utilizando como padrão de logon CPF; 

Permitir a solicitação de nova senha em caso de esquecimento, enviando link com nova senha para e-

mail previamente cadastrado; 

Permitir a parametrização dos campos, informações no contracheque, de acordo com a definição do 

usuário/administrador. 

Permitir incluir logotipo e marca d’agua da empresa (órgão) no contra cheque. 

Permitir a formatação de layout do formulário do modelo do contra cheque web 

Permitir consulta e emissão do Contracheque, Consulta e emissão do Informe de Rendimentos no 

layout da RFB, mediante identificação do login e senha, por servidor 

Permitir a validação do contra cheque impresso via web pelo servidor, utilizando a forma de 

autenticação QR code, para comprovação de autenticidade 

Permitir parametrizar quais os dados cadastrais o servidor terá acesso para conferencia e atualização, 

permitindo ainda que o RH defina quais “campos” deverá enviar comprovante para validar as 

atualizações. 

Permitir ao usuário do RH conferir as informações enviadas através do Portal do Servidor, e validar ou 

rejeitar as mesmas com documentos anexados quando necessário e atualizar as mesmas no cadastro do 
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funcionário 

Permitir listar informações relativas aos servidores que terão acesso ou não ao Portal [Logins 

Divergentes e Logins Disponíveis] 

Permitir o servidor consultar e atualizar seus dados pessoais no Portal do Servidor, por meio de Login e 

Senha. 

 
 

SISTEMA ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições e outros); 

Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das alterações 

cadastrais do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 

Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do funcionário com 

movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação; 

Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções 

parametrizadas pela empresa; 

Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por ano, meses e tipo 

efetividade com dias por mês e total por ano, com resumo final do Tempo Municipal e Tempo 

Efetividade (Tempo Atual mais Anterior).  

 

C. INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS EM “TEMPO REAL” 

Os Sistemas objeto desta Licitação deverão estar integrados em “Tempo Real”  com os demais 

atualmente instalados e em uso pela Prefeitura Municipal de Álvares Machado, conforme segue: 

 

 SISTEMA PROTESTO CDA: 

 Integrado com o Sistema de Tributação, ISS Eletrônico, Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, 

Procuradoria, Contabilidade e Tesouraria; 

 

 SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR: 

 Integrado com o Sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento; 

 

 SISTEMA ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE: 

 Integrado com o Sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento. 

 

Conversão dos Bancos de Dados 

A empresa declarada vencedora para o fornecimento dos softwares objeto desta Licitação 

ficará responsável pelas eventuais conversões dos bancos de dados dos sistemas objeto desta licitação, 

integrando-os aos atualmente em uso pela Prefeitura Municipal de Álvares Machado. 

 A conversão dos dados deverá ser feita de forma a manter na íntegra “todas as informações”, de 

todos os exercícios anteriores, contidas no Banco de Dados atualmente em uso pela Prefeitura e 

em conformidade com “todas as informações” que se encontram armazenadas no Site do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP (Projeto AUDESP), referentes às movimentações 

dos meses e exercícios anteriores.  
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 A conversão dos dados, bem como a liberação dos softwares para uso da Prefeitura Municipal de 

Álvares Machado deverá se realizada dentro do prazo máximo estipulado neste Edital, evitando 

assim, atrasos nas transmissões e armazenamentos futuros do Projeto AUDESP. Referido Órgão 

que estiverem em vigor, e, ainda, aquelas que vierem a vigorar durante todo o período de 

execução contratual. 

 

 O não cumprimento dos prazos das obrigações perante o TCE-SP acarretará na aplicação das 

sanções previstas neste Edital. 

 

 Atender toda a legislação pertinente às normas de direito público; às instruções, recomendações 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Projeto Audesp.  

 

 Garantir e Propiciar as consolidações de informações, nos termos exigidos pelo Sistema Audesp 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

BASE DE DADOS ATUAL 

˗ Todas as bases de dados atuais devem ser utilizadas integradas ao novo sistema da empresa 

contratada sem que sejam descartadas informações relevantes à Prefeitura Municipal de Álvares 

Machado.  

˗ A CONTRATADA deverá garantir toda segurança pelas conversões de todos os bancos de dados dos 

sistemas objeto desta licitação, atualmente em uso pela Prefeitura Municipal de Álvares Machado. 

˗ Antes da implantação definitiva a empresa vencedora deverá realizar testes de laboratório que simule 

os ambientes de trabalhos de forma a validar o correto funcionamento do sistema, estes testes devem 

ser realizados em no máximo 10 dias. 

˗ Durante os testes a CONTRATADA deve realizar importação COMPLETA da base de dados já 

existente tornando-a 100% compatível com o novo sistema sem que qualquer informação seja 

descartada;  

˗ COLOCAR OS SISTEMAS EM PRODUÇÃO - Antes da liberação oficial dos sistemas aplicativos 

para acesso aos usuários externos, os técnicos da Empresa Contratada e os técnicos da Prefeitura 

deverão realizar última verificação (check-list) de todos os detalhes para o funcionamento; 

˗ As migrações das bases de dados, se necessária, é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá 

ocorrer sem a necessidade de paralisação do atendimento no sistema de gestão publica; 

˗ Com relação as informações das bases de dados exportadas e importadas para a nova base de dados, a 

empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e informações 

processadas do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham ter 

conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no Contrato, respondendo 

contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato. 

˗ Com relação as informações, documentos relacionados à execução dos projetos serão consideradas 

sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, 

materiais, pormenores, informações, especificações técnicas e comerciais da outra parte, de que venha 

a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a 

prestação dos serviços e não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar 

conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas de Lei. 

˗ Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, contidos em quaisquer mídias e 

documentos que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados a 

Prefeitura Municipal, respondendo pelos danos que eventual vazamento de informações, decorrentes 
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de ação danosa ou culposa, nas formas de negligência, imprudência ou imperícia, venha a ocasionar a 

Prefeitura Municipal. 

 

 

1) APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS 

1. Na sessão de encerramento do Pregão, após declarada a empresa vencedora,  para análise das 

propostas e da conformidade dos sistemas ofertados com as especificações constantes do edital e 

seus anexos, que precederá a etapa de lances, o órgão licitador  poderá solicitar a demonstração 

dos sistemas ofertados, no prazo de 24 (vinte e quatro horas),  implantando os mesmos em 

computadores que serão disponibilizados no ato pelo Município, ou, a licitante caso prefira, trazer 

o sistema já instalado em notebook ou outro similar, para efetuar a verificação das 

funcionalidades exigidas pelo edital de licitação e seus anexos. 

2. .A verificação será efetuada na presença dos Técnicos do Departamento de Informática, bem 

como pelos servidores municipais responsáveis pelos setores contemplados no edital e serão 

desclassificadas as propostas das licitantes cujo sistema demonstrado não atenda as 

especificações, prazos e condições fixadas no edital e seus anexos. .Se necessário a sessão de 

encerramento do Pregão será suspensa pelo Pregoeiro, sendo reiniciada somente após o parecer 

final da Prefeitura sobre os sistemas verificados. 

3. A licitante vencedora que não disponibilizar os sistemas para verificação ou aquela em que os 

sistemas apresentados não atenderem as exigências mínimas do Edital de Convocação, após a 

verificação dos técnicos da Municipalidade, será automaticamente desclassificada pela 

Pregoeira e Equipe de Apoio, sendo convocado o segundo lugar para adotar as mesmas 

providencias e assim sucessivamente.  
 

 

2) IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

1) O prazo para implantação e disponibilização para o pleno funcionamento, não poderá ser superior a 

15 (quinze) dias. 

2) Entende-se por implantação, o conjunto de serviços necessários para instalar, colocar em 

funcionamento e deixar em condições de uso para os usuários executarem suas tarefas, do sistema 

aplicativo (software) especificado nesse edital.  

3) Serviços: 

a) TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA USO DOS SISTEMAS - A 

empresa contratada deverá oferecer treinamento, durante a implantação, para os servidores 

municipais indicados pela Prefeitura do Municipio de Álvares Machado-SP de forma a 

garantir adequada e plena utilização dos sistemas: 

i. A Prefeitura designará até 05 (cinco) funcionários municipais que serão treinados na utilização 

de cada sistema e também para atendimento, esclarecimento e suporte aos usuários dos sistemas 

(empresas) que comparecerem a Prefeitura; 

ii. Durante o treinamento, os servidores municipais, deverão ser treinados nos sistemas constantes 

neste termo de referência, executando todos os procedimentos que os contribuintes, tomadores, 

responsáveis tributários e demais usuários executarão durante o uso dos sistemas; 

iii. Os treinamentos deverão ter no mínimo carga horária: 8 (oito) horas para cada sistema; 

iv. As instalações físicas, equipamentos e materiais necessários para aplicação dos treinamentos 

serão providenciados e disponibilizados pela Prefeitura. 

b) COLOCAR OS SISTEMAS EM PRODUÇÃO - Antes da liberação oficial dos sistemas 

aplicativos para acesso aos usuários externos, os técnicos da Empresa Contratada e os 

técnicos da Prefeitura deverão realizar última verificação (check-list) de todos os detalhes 

para o funcionamento. 
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4) Condições Gerais 

a) Assim que receber a Ordem de Serviço Inicial a Empresa contratada deverá designar um 

responsável para coordenar a implantação. Por sua vez, A Prefeitura irá designar um 

representante para apoiar, acompanhar, avaliar e fiscalizar os trabalhos. Também designará 

servidores municipais das áreas de informática, cadastro econômico, contabilidade, 

fiscalização, procuradoria e comunicação para dar apoio e suporte aos técnicos da Empresa 

Contratada para a implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua 

implantação; 

b) Antes de iniciar qualquer serviço técnico para implantação o Coordenador da implantação 

designado pela Empresa Contratada deverá reunir-se com o Representante designado pela 

Prefeitura e com os gestores das áreas funcionais envolvidas, a fim de alinhar os acordos e 

procedimentos a serem cumpridos durante a implantação;  

c) Caso seja necessário o Coordenador da implantação designado pela Empresa Contratada e 

sua equipe técnica poderá realizar visitas e levantamentos nas áreas funcionais envolvidas a 

fim de colher as informações necessárias para a implantação; 

d) Após a reunião de alinhamento e levantamentos a Empresa Contratada deverá apresentar à 

Prefeitura cronograma para implantação do sistema, contemplando e respeitando, 

obrigatoriamente, todas as exigências desse edital, especialmente o prazo para implantação. 

Assim que acordarem sobre o cronograma de execução da implantação as partes deverá 

homologá-lo, através de assinatura de documento; 

e) Na medida em que executarem os serviços para implantação, os Técnicos da Empresa 

Contratada deverão documentar as tarefas realizadas e passar para o Representante da 

Prefeitura conferir, avaliar e atestar a realização dos trabalhos;  

f) Os serviços poderão ser executados nas dependências da Prefeitura, com a presença dos 

Técnicos da Empresa Contrata, e quando couber também internamente nas instalações da 

empresa contratada; 

g) Quando o Coordenador da Implantação designado pela Empresa Contratada e o 

Representante da Prefeitura se reunirem, os assuntos tratados, acordos e deliberações dessas 

reuniões devem ser documentados e o respectivo documento assinado pelas partes; 

h) Quando os serviços previstos para a implantação forem realizados, o Coordenador da 

Implantação designado pela Empresa Contratada e o Representante da Prefeitura deverão 

reunir-se a fim de homologar a conclusão da implantação, através de assinatura de 

documento entre as partes;  

i) A Prefeitura disponibilizará a infraestrutura tecnológica e o(s) equipamento(s) necessário(s) 

para a instalação do(s) sistema(s) aplicativos (software); 

j) A Prefeitura disponibilizará pessoas para operar o(s) sistema(s) aplicativo(s) (softwares).  

k) A Prefeitura permitirá aos Técnicos da EMPRESA CONTRATADA o acesso as suas 

instalações e disponibilizará as informações e materiais necessários para a implantação do(s) 

sistema(s) aplicativo(s) (software), previsto neste edital. O acesso poderá ser feito dentro do 

horário de funcionamento da Prefeitura, e em outros horários desde que previamente 

acordados entre as partes.  

l) Não está incluída a realização de serviços de infraestrutura técnica, tais como: formatação de 

equipamentos, instalação de sistemas operacionais, instalação de banco de dados, instalação 

de antivírus, instalação e configuração de ambiente de rede e outros. Caso seja necessário, 

será providenciado pela Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 
www.alvaresmachado.sp.gov.br 

 

 “DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

 

3) ATENDIMENTO  

 

1) ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

a) A Empresa contratada a contar da assinatura do contrato deverá prestar, quando solicitado, 

atendimento técnico para esclarecimento de dúvida, identificação e resolução de problemas, 

suscitadas pelos funcionários da administração municipal, ligados diretamente ao uso dos 

sistemas (softwares).  

b) O prazo máximo para atendimento aos chamados técnicos é de 06 (seis) horas, contados a 

partir da solicitação por parte da CONTRATANTE, em caso da necessidade de visita de 

técnico(s), este prazo será de 48 (quarenta e oito) horas após abertura do chamado.  

c) Para a prestação do atendimento técnico, será exigido durante todo o período contratual, 

além do atendimento “help desk” (via telefone), que a licitante possua um sistema disponível 

através da rede mundial de computadores (internet) para abertura de chamados técnicos, de 

qualquer natureza, que possibilite o acompanhamento do status do referido chamado através 

do número de protocolo. Este serviço deverá ficar disponível no mínimo no horário 

comercial, de segunda a sexta-feira. 

 


