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EDITAL
PROCESSO LICITATORIO Nº. 020/2017
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2017

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/06/2017
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: Sala de Compras e Licitações, Prefeitura de Ribeirão dos Índios - SP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Eugênio Volpe, nº 250, Ribeirão dos Índios - SP, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 01.552.221/0001-35, através de sua PREGOEIRA Rosicler de Farias Silva, e
por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOSÉ AMAURI LENZONI,
torna público que se acha aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
009/2017, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a Contratação de empresa
para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação), com
atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo,
conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico, conforme
especificações constantes do Anexo I – Memorial Descritivo, que será regida pela Lei
Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar 123/06 e alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
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 que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Compras e Licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, localizada no endereço supra citado, iniciando-se
no dia 07 de junho às 09:00 horas e será conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de
Apoio.
No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com seguinte
roteiro:



Credenciamento dos representantes legais dos licitantes;
Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a
documentação;
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Abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as
exigências do Edital;
 Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
 Realização dos lances verbais;
 Abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da
habilitação e,
 Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da
intenção de interposição de recurso.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

1- DO OBJETO
1.1.

A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento da
licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualização
mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo,
conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico, conforme
especificações constantes do Anexo I – Memorial Descritivo.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderá participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo
correlacionado ao objeto desta licitação, que satisfaçam as condições exigidas no presente
edital e seus anexos, parte integrante deste edital.
2.2. Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-los junto ao setor
de Licitações, à Rua Eugênio Volpe, nº 250, Centro, Ribeirão dos Índios – SP, no horário das
8sh00 às 11hs00 e das 13hs00 às 17hs00, sem custo algum.
2.2.1. Quaisquer esclarecimentos a respeito desta licitação poderão ser obtidos no Setor de
Licitação, na Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, no horário comercial ou pelo telefone
(18) 3261 6256.
2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão respondidos por escrito.
2.3 Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no
mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, lacrados,
preferencialmente, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, e com os seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017
ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

2.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes
e/ou retificá-las.
2.5. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope “II” – Habilitação antes do Envelope “I”
- Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e
rubricado o lacre por todos os presentes.
2.6. Não será permitido no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total
ou parcial de seu objeto.

2.7. Não será permitida a participação neste pregão:

2.7.1. De empresas estrangeiras que não funcionem no País;
2.7.2. De consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
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2.7.3. Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município de Ribeirão dos Índios, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do Artigo 7° da
Lei Federal n° 10.520/02;
2.7.4. Empresas em processo de falência.
2.7.4.1. Empresas que estejam em processo de recuperação judicial, poderão participar, desde
que apresentem, junto com os documentos de habilitação, o Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento de todos os
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1 Quanto aos representantes:
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário
individual, cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (desde o
contrato originário e posteriores alterações ou do contrato consolidado e posteriores
alterações), devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores; ou o Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício; no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular (com firma
reconhecida) (Anexo VIII), da qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
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pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto;
3.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo II deste edital, e apresentada FORA dos Envelopes “I” e “II”.
b) A não apresentação da declaração de habilitação, prevista na letra “a”, acarretará no
impedimento da empresa para ser cadastrada no certame.

3.1.3 Quanto às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo III deste edital, e apresentada FORA dos Envelopes “I” e “II”.
3.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço.
3.4 Os documentos aludidos para o credenciamento deverão estar FORA dos envelopes
“I” e “II”.
3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, os quais ficarão retidos e não serão
devolvidos ou por qualquer processo de cópia autenticada, no termos do Artigo 32 da Lei
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Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como, poderá ser autenticado nos termos
do item 7.1.

4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

4.1. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 3.1, assim como, apresentando a
DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e
inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo Anexo III (Essa Declaração deverá estar
FORA dos envelopes “I” e “II”).
4.1.1. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição
para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão, após a abertura da sessão
não serão aceitos novos proponentes.
4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira os envelopes
“I”e“II”, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de
Habilitação.
4.3. Após o recebimento dos envelopes “I” (proposta) e “II” (habilitação), não será aceito novos
proponentes.
4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas a Pregoeira, aos membros da Equipe de Apoio e aos
representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no
credenciamento, nos envelopes “I” e “II” apresentados, em todas as propostas, nos
documentos de habilitação do vencedor.
4.5. O envelope “II” - HABILITAÇÃO dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, o
mesmo ficará retido podendo ser retirados em até 05 (cinco) dias, após a publicação da
homologação do certame, hipótese em que, decorrido o prazo serão devidamente inutilizados.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
C.N.P.J: 01.552.221/0001-35
Rua Eugênio Volpe, n.º 250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo
E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br
VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190
PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a
guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na
sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, devendo os motivos ser consignado em
ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.
4.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, somente dar-se-á após a etapa
competitiva de lances verbais, exceto nos casos apresentados pela Pregoeira, com anuência
de todos os proponentes.
4.7. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante:
a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou
b) que não apresentem a declaração de habilitação e inexistência de fato impeditivo em sua
participação no presente certame.
4.8. Será aplicada penalidade prevista no item 15.2 deste Edital ao licitante que fizer
declaração falsa.
4.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 15.2 deste edital.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)

5.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no envelope “I”, sem emendas
ou rasuras, apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa
por

processo

eletrônico,

contendo,

obrigatoriamente

os

preferencialmente, conforme modelo de proposta – Anexo VI:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual;
b) número do Pregão;

itens

abaixo

relacionados,

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
C.N.P.J: 01.552.221/0001-35
Rua Eugênio Volpe, n.º 250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo
E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br
VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190
PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

c) preços unitários mensais para licença de uso por prazo determinado, líquidos, para cada
software proposto, expressos em moeda nacional corrente, para disponibilidade dos softwares
em perfeito funcionamento, e o valor total para o período de 12 (doze) meses para cada
software, já computado o preço para implantação, conversão e treinamento de pessoal dos
softwares propostos, e o valor global da proposta;
d) que nos preços propostos, deverão estar incluídos o lucro, e todos os custos operacionais
diretos e indiretos, relativos ao cumprimento integral do objeto do pregão, envolvendo, entre
outras despesas, tributos de qualquer natureza, encargos, deslocamentos, dentre outros;
e) descrição completa dos softwares ofertados, com riqueza de detalhes, observados os
requisitos mínimos descritos no ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO, a fim de comprovar sua
real capacidade de atendimento do objeto licitado.
f) ficha técnica dos softwares ofertados, contendo:
1- o software deve ser executado nas plataformas operacionais Windows XP, Windows 7,
Windows 10, ou compatíveis.
2- o banco de dados que será usado pelo Software deverá ser um gratuito, pelo princípio da
economicidade do erário público, a proponente que ofertar os softwares em outro banco de
dados, que não seja gratuito, poderá participar, porém, deverá ofertar o banco de dados junto
com os softwares, assim como arcar com os custos, caso existam, de instalação, manutenção
e demais softwares que forem necessários. Sendo que, o custo do Sistema Gerenciador de
Banco de Dados, caso exista, 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, treinamento específico de administração de banco
de dados, caso seja necessário, para os funcionários desta Municipalidade, e com cópias
devidamente legalizadas.
g) DECLARAÇÃO de que o software ofertado não apresentará limitações quanto ao número de
usuários para acesso aos terminais; que os aplicativos possuirão 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; que os
softwares objetos desta licitação e os seus respectivos banco de dados ficarão
obrigatoriamente hospedados na infraestrutura interna da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos
Índios/SP.
h) o prazo para implantação, conversão/migração dos dados dos softwares atualmente em uso
pela Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios/SP, e disponibilização para o pleno
funcionamento, não poderá ser superior a 07 (sete) dias corridos, a contar da data de
assinatura do contrato – VIDE TC Nº. 77/989/16-8.
i) planos técnicos contendo:
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i.1) planos de implantação: representando as condições e os procedimentos para a
implantação dos softwares propostos, incluindo atividades de conversão dos dados dos
softwares atualmente em uso na Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios/SP, e respectivos
cronogramas para cada atividade e software;
i.2) planos de manutenção: apresentando a política técnica e administrativa adotadas pelo
proponente para atualizações de versões; evolutivas, de ordem legal, e corretivas, e rotinas
específicas quando solicitadas pela Prefeitura;
i.3) planos de treinamento: apresentando as condições de treinamento, períodos, números
mínimos de usuários recomendado para cada software, sendo que o local para treinamento
dos usuários deverá necessariamente ser realizado na sede da Prefeitura Municipal de
Ribeirão dos Índios;
i.4) planos de suporte técnico: apresentando as condições, características de cada modalidade
de atendimento disponível, tempo de atendimento, número de pessoal técnico designado para
cada software. Para apresentação do plano de suporte, a contratada deve considerar que o
atendimento a CONTRATANTE para solucionar eventuais problemas se dará o mais rápido
possível pela CONTRATADA e poderá ser feito, via telefone, internet ou visita técnica.
l) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação;
m)
condiç
ões de pagamento: em prazo não superior a 30 dias da emissão da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor responsável.
n)
dados relativos à conta corrente em nome da proponente (banco, agência e
número da conta);
o)
data, assinatura, identificação do signatário e carimbo do CNPJ da empresa
proponente.
5.2
A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Abertas às propostas, a Pregoeira efetuará a classificação em ordem crescente a partir da
proposta de “MENOR PREÇO GLOBAL”, sendo que esta e as demais com preço até 10%
(dez por cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances.
6.2 Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições do
item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se apenas 02
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(duas) licitantes, ou pelo menos 01 (uma), apresentar proposta o certame pode prosseguir.
6.3. No caso de empate serão admitidas todas as propostas iniciais empatadas, independente
do número de licitantes, e realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de apresentação dos
lances, e caso não havendo apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à
ordem do sorteio para fins de classificação.
6.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, inferiores á proposta de menor
preço, observando a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 (um centavo), aplicável
inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances,
incidirá sobre o preço total do item.
6.4.1 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte (conforme preceitua a lei 123/06)
6.4.2 - Entende –se por empate aquelas situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento)
superior ao menor preço.
6.4.3. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda corrente nacional, limitandose a redução mínima de R$0,01 (um centavo).
6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo,
para efeito de ordenação das propostas.
6.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.7. Quando houver discrepância na totalização dos valores apresentados na proposta, a
Pregoeira procederá à correção dos valores totais, mediante a elaboração de Planilha de
Conferência, sempre prevalecendo os valores unitários propostos e as quantidades definidas
no edital, nos seguintes casos:
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a) quando os valores totais propostos apresentarem erros de multiplicação entre a quantidade
constante na proposta e o valor unitário proposto;
b) quando os valores totais propostos apresentarem erros em virtude da quantidade constante
na proposta apresentada for divergente da quantidade definida no edital;
6.7.1 Ocorrendo algumas das situações descritas acima, sempre prevalecerão os valores
unitários propostos e as quantidades definidas no presente edital.
6.8. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais resultantes de erros
de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total, levando-se ainda em
consideração o item anterior;
6.9. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerão
os da proposta, exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a
Administração Pública.
6.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação,
observadas as seguintes regras:
6.10.1. A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito
de preferência.
6.10.2. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 6.10.1.
6.10.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem
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de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.10.1.
6.10.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 6.10, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
6.11. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 6.10.1 e 6.10.3, ou, na falta desta, com base na classificação de que
trata o subitem 6.10, com vistas à redução do preço.
6.12. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
6.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “II”, contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
6.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 6.10,
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.
6.14.1. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações
essas que serão avaliadas pela Pregoeira. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do
Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste
Edital.
6.14.1.1. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de
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abertura dos envelopes “I” - proposta e “II” – documentação, com poderes para esse fim.
6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e pela Equipe
de Apoio, e facultativamente assinada pelo(s) licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata,
desde que firmem declaração de desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.
6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
6.18. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.18.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento, ou que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das
demais licitantes.
6.18.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
6.18.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital;
b) Que apresentem preços ou vantagens baseados exclusivamente em proposta ofertada pelos
demais licitantes;
c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital.
d) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
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documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
e) não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão.
6.18.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira dará por encerrado
o certame, lavrando-se ata a respeito.

6.19. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.19.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob
qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os preços unitários por produto e o
global da proposta.
a) Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo indicado no
Anexo I. Observado o item 6.7.1, do presente edital.
6.20. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
6.21. A Pregoeira, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos,a decisão quanto às
dúvidas ou omissões deste edital.
6.22. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão.

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)
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7.1. É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope,
cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente,
em uma via ou, se preferir, cópias autenticadas, pela Pregoeira e/ou membros da Equipe
de Apoio que realizará o Pregão, contudo neste caso, deverá trazer as cópias reprográficas
devidamente acompanhadas dos originais para serem autenticadas.
7.2. Documentos Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, nos termos da lei e
conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
b) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, quando a atividade assim o exigir.
d) Para ME/EPP/MEI, ficha cadastral emitida pela Junta Comercial comprovando assim a
qualidade da empresa de microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor
individual e que faz jus ao direito de preferência.
7.2.1. Os documentos descritos nas alíneas “a” e “b” deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em
vigor.
7.2.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deste subitem 7.2 não precisarão
constar do Envelope “II” - HABILITAÇÃO, se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
7.3. Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintes certidões:
b.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal, inclusive débitos previdenciários;
b.2) Certidão de Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de todos os débitos, expedida
pela Secretaria da Fazenda do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
b.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida
pela Secretaria Municipal de Finanças da sede da licitante.
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS).
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, expedida gratuita e eletronicamente ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT
no caso de existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade
suspensa, (exigência da Lei 12.440/11).

7.3.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
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7.3.2 –Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
7.3.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.3.2, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
7.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
a.1) Empresas que estejam em processo de recuperação judicial, poderão participar, desde
que apresentem, junto com os documentos de habilitação, o Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento de todos os
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. No caso
de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a presente exigência será atendida
mediante apresentação do Balancete Contábil do mês anterior ao da data fixada para
realização deste pregão.

7.5 –QUALIFICAÇAO TÉCNICA
7.5.1 - Prova de aptidão para desempenho de atividade genérica com o objeto desta licitação,
por meio da apresentação de Atestado ou Declaração de capacidade técnica em nome da
empresa licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração do licitante em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo
estabelecido no Anexo IV.
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
de Ribeirão dos Índios, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ANEXO
V – DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL do Edital.

7.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

7.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias a contar da data de
sua emissão.
7.7.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
7.7.1.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
7.7.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.
7.7.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos
novos, exceto quanto as declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser
firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que
não seja original, a Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos
sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos
obtidos por este meio eletrônico.
7.7.3.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação
do licitante.
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7.7.4. A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.7.5. 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.
7.7.6. Para habilitação das empresas e das microempresas ou empresas de pequeno porte, as
mesmas deverão apresentar todos os documentos elencados nos item 7.2 a 7.5, inclusive,
toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
7.7.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa;
7.7.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.6.6.1, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei Federal n°
10.520/02.
7.7.6.3 Excluem-se da condição de restrição, a não apresentação de comprovação de
regularidade.
7.7.7. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado
vencedor, a pregoeira procederá à adjudicação ao proponente vencedor.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
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8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do presente pregão, protocolizando o pedido na Secretaria Administrativa da Prefeitura
Municipal de Ribeirão dos Índios - SP, das 8hs00 às 11hs00 e das 13hs00 as 17hs00 (horário
de Brasília), na Rua Eugênio Volpe, nº 250, Município de Ribeirão dos Índios – SP.
8.1.1. Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do procedimento
condicionada à apresentação do original no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data
e horário do Protocolo.
8.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada
nova data para a realização do certame.
8.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação.
8.5. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que
houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 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.
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9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública importará a
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e
no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.
9.3. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
9.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao
licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.
9.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Os recursos devem ser protocolados na Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal
de Ribeirão dos Índios, dirigidos ao Prefeito Municipal desta Administração.
9.7.

A

homologação

do

procedimento

licitatório

não

obriga

a

Administração

à

contratação/aquisição do objeto licitado.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1 - Encerrado o procedimento licitatório será elaborado o respectivo TERMO DE
CONTRATO, conforme minuta em anexo, ou instrumento equivalente que terá vigência de
12(doze) meses, a contar da publicação da ata, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57,
IV da Lei 8.666/93. O representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o
mesmo, desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas neste Edital, e de
conformidade com a proposta aceita.
10.1.2. A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por Nota
de Empenho, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos
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quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/93, e
alterações posteriores.
10.1.3 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato ou outro
instrumento, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação para tal, através de fax ou correio eletrônico.
10.2. Na hipótese do fornecedor não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e
condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81
da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

11 - DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE

11.1- Durante a vigência do contrato, os preços propostos poderão ser reajustados anualmente
utilizando o índice IPCA, mediante aceitação de ambas as partes.

12. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

12.1 – O prazo para implantação, conversão/migração dos dados dos softwares atualmente em
uso pela Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios/SP, e disponibilização para o pleno
funcionamento, bem como a instalação completa dos softwares deverão ser feita no prazo
máximo de 07 (sete) dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato – VIDE
TC Nº. 77/989/16-8.
12.1.1 – Os serviços objeto desta licitação deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
12.1.2 - Correrá por conta da Contratada as despesas para o efetivo atendimento do objeto
desta licitação, como embalagem, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
dentre outros.
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12.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e da própria aquisição do
produto.
12.4. A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja
em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será
devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. A Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios efetuará o pagamento em até 30 (trinta)
dias contados da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) devidamente atestada(s)
pela Chefe de Departamento de Compras da Municipalidade.
13.1.1 –A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho. Será de inteira
responsabilidade da licitante vencedora as obrigações sociais de proteção aos profissionais,
bem como todas as despesas necessárias para a execução do objeto licitado, incluindo
salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas e quaisquer outros que se
fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital. Nenhum
pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência.
13.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer
tipo de ônus para a Prefeitura de Ribeirão dos Índios.
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14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 O suporte financeiro da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, para a contratação da
presente licitação, é oriundo de recursos que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s) do exercício de 2017:

02-Poder Executivo
02-Departamento de Administração e Finanças
3.3.3.9.0.39.99.01.0000
328-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

02-Poder Executivo
05-Fundo Municipal de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.0000
184-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

15. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. Havendo interesse da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios o valor inicial atualizado
do registro para as aquisições poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), nos termos dos parágrafos 1° e 2° do artigo 65, da lei n°. 8666/93, ficando o
licitante vencedor a manter as mesmas condições licitadas.
15.1.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº.
8.666/93, será assim disposta:
16.1.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de
Ribeirão dos Índios, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
por esta Municipalidade, caracterizao descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoo a seguinte penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
16.1.2O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo
7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não
cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de multa de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a
inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 14.1.3.
16.1.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderá ser aplicada à
contratada a seguinte penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação
não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a
documentação exigida para assinatura do contrato.
16.2 As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis
Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02.
16.3 Ficará com suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:
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16.3.1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
16.3.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.3.3 - comportar-se de modo inidôneo;
16.3.4 - fizer declaração falsa;
16.3.5 - cometer fraude fiscal;
16.3.6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.
16.4 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.
16.5 - A Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios/SP poderá efetuar a retenção de qualquer
pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas.

17. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO

17.1. A critério da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, este pregão poderá:
a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou
b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por
conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, procedendo-se a
publicação de nova data.

17.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão:
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a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer
esclarecimentos relativos a presente licitação, na Prefeitura Municipal de Ribeirão dos
Índios/SP, à Rua Eugênio Volpe, nº 250, centro, Fone (18) 3261 6256 das 08:00h às 11:00h e
das 13:00h as 17:00h (Brasília).
18.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira com
assessoramento da Equipe de Apoio, Departamento Jurídico com base na legislação vigente.
18.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19. DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Única Vara da Comarca de Santo Anastácio - SP, como o único
capaz de conhecer dirimir as dúvidas e litígios oriundos do presente instrumento e seu objeto.

20. ANEXOS DO EDITAL

20.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Memorial descritivo/Objeto da licitação;
Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de Fatos Impeditivos;
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
Modelo de Proposta;
Modelo de Procuração para Credenciamento; e,
Minuta da Ata de Registro de Preços.

Ribeirão dos Índios, 19 de maio de 2017

JOSÉ AMAURI LENZONI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

PROCESSO N.º 020/2017
Pregão Presencial n°. 009/2017

1. FINALIDADE
A

finalidade

deste

ANEXO

é

preconizar

as

condições,

independentemente de outras exigências integrantes deste edital, para ensejar a
contratação pretendida e abaixo descrita.

Este documento exibe as especificações técnicas dos softwares que a Prefeitura
Municipal de Ribeirão dos Índios necessita para o desenvolvimento das atividades
relacionadas aos Departamentos de Contabilidade, Tesouraria,Compras, Licitações,
Almoxarifado, Patrimônio, Saúde , Tributos, Saneamento e Recursos Humanos e
IMPRI - Contabilidade/Orçamento, Folha de Pagamento, Tesouraria, Sistema de
transparência c/hospedagem, Servidor Web.

2. OBJETO DO PREGÃO

Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software
por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações
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legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, implantação, treinamento,
suporte e atendimento técnico.

3. RELAÇÃO DOS SOFTWARES

1. Sistema de Contabilidade e Orçamento.
2. Sistema de Tesouraria.
3. Sistema de Controle de Patrimônio.
4. Sistema de Recursos Humanos.
5. Sistema de Ponto Eletronico
6. Sistema de Tributos
7. Sistema de Controle de Combustível.
8. Sistema de Controle de Materiais.
9. Sistema de Ppa/Ldo.
10. Licitação e Compras.
11. Sistema de transparência c/ Hospedagem.
12. Sistema de Controle de Cemitério.

13. Servidor da Web
14. Sistema Controle de Medicamentos.
15. Sistema Controle de Vacinas.
16. Sistema Controle Ambulatorial.

17.Contabilidade/Orçamento
18.Folha de Pagamento
19.Tesouraria
20. Sistema de transparência c/ Hospedagem.
21. Servidor da Web
Características gerais obrigatórias dos Softwares

SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
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Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de
Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas
simples, de conformidade com os Art.s 83 a 106 da Lei 4.320/1964, inclusive com
registro em livro DIÁRIO.
Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos
de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de
Contas, bem como Boletim Financeiro Diário;
Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço
anual, na forma da Lei 4.320/1964, Lei Complementar 101/2000 – LRF e Resolução
TC-16/1994 do Tribunal de Contas.
Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas
Financeiro, Patrimonial e de Compensação;
Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original ;
Utilizar históricos, sempre que possível com textos padronizados, vinculados
a classificação da despesa, não permitindo lançamentos indevidos;
Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário;
Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global;
Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício,
visando a não inscrição em Restos a Pagar;
Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da
anulação;
Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e
Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras;
Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos
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empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa
respectivo, quando da prestação de contas;
Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo
relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos
compromissos em ordem cronológica;
Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação
do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;

Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário
como no orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e
financeiro;
Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.
Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida
com a receita orçamentária, em rubrica definida pelo usuário.
Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício,
para fins de cancelamento, quando for o caso.
Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos
automáticos e com a apuração do resultado.
Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de Subempenhos.
Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de
Empenho.
Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias
juntamente com o balancete financeiro da prefeitura.
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Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho.
Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de
despesa.
Cadastrar e controlar as dotações constante do Orçamento do Município e
das decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários.
Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de
dotações.
Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e sub-empenho.
Registrar anulação parcial ou total de empenho.
Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.
Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de
arrecadação pela tendência do exercício.
Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de
dotações com saldo insuficiente para comportar a despesa.
Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.
Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original.
Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por
classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município.
Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos
globais e outros de interesse do Município.

SISTEMA DE TESOURARIA

O Sistema deverá dispor de recursos, que permitam à Tesouraria registrar
todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos, e
todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs, livros,
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demonstrações e o boletim, registrando automaticamente os Sistemas Contábeis
envolvidos;
Permitir o lançamento de Investimento, Aplicações, e todos os demais
lançamentos de débito/crédito; transferências bancárias; controlar os saldos
bancários; controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos
extratos bancários para gerar as conciliações; fornecer relatórios e permitir a

consulta em diversas classificações, registrar automaticamente os lançamentos na
Contabilidade;
Deverá controlar os Talonários de Cheques em poder da Tesouraria,
controlar para que nenhum pagamento (com Cheque) seja efetuado sem o
respectivo registro; registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por
Banco/Cheque; permitir a consulta e fornecer relatórios em diversas classificações;
Deverá permitir a emissão de borderôs para agrupamento de Pagamentos a
diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos
tratamentos dos pagamentos individuais; fornecer relatórios e permitir consultas em
diversas

classificações

e

registrar

automaticamente

os

lançamentos

na

Contabilidade;
Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias,
extra-orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados
contra caixa ou Bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os
lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e
sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas
classificações;
Conciliação bancária - deverá permitir as necessárias comparações com os

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
C.N.P.J: 01.552.221/0001-35
Rua Eugênio Volpe, n.º 250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo
E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br
VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190
PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no Período selecionado com os
lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação
do saldo bancário;
Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria,
classificados em suas respectivas dotações/contas:
Demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extraorçamentárias);
Demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias);
Demonstração de saldos bancários, Boletim diário de bancos;
Livro do movimento do caixa, Boletim diário da tesouraria;
Demonstrativo financeiro de caixa.

SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

Este Sistema deverá permitir o controle e a manutenção de todos os dados
relativos aos bens móveis e imóveis que compõem o Patrimônio do Órgão Público,
permitindo de maneira ágil e rápida, o cadastramento, a classificação, a
movimentação, baixa, a localização e o inventário de tais bens.
O Sistema deverá partir do conceito de código de classe do ítem para permitir
o agrupamento conforme sua natureza e permitir a individualização de cada ítem
através de um código do ítem;
Sistema deverá permitir o cadastramento de todos os bens móveis e imóveis
do órgão;
O Sistema deverá manter o registro de todas as movimentações realizadas
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no exercício;
O Sistema deverá permitir, através de parametrização, a localização e a
classificação de cada ítem de acordo com a necessidade de cada área;
O Sistema deverá permitir, o controle de transferência de ítens entre os
diversos órgãos da Prefeitura;
O Sistema deverá permitir a reavaliação global dos ítens por classificação em

geral e por ítem;
O Sistema deverá permitir a exportação de dados para outros sistemas;
O Sistema deverá permitir a emissão de no mínimo, os seguintes relatórios:
Relação de ítens por número, localização, classe, fornecedor, estado de
conservação, seguradora;
Termo de responsabilidade por departamento;
Relação de inclusões por ítem ou por localização;
Relação de baixas por ítem ou por localização;
Relação de reavaliações por ítem ou por localização;
Relação geral por ítem e por localização;
Relação das transferências por ítem e por local;
Inventário;
Movimentações;
Relação de tabelas;
Emissão de etiqueta;

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

De fácil uso, as telas são auto-explicativas, inteiramente conversacional.
Permite descontos da Folha de Pagamento, como: Unimed, Seguro de
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Vida, I.R.R.F., etc.,
Permite provisionar descontos de IPE, INSS, UNIMED, SEGUROS, para o
recibo de adiantamento de férias.
Para REDE Multiusuário.
Lançamento individual por funcionário ou por verba.
Controle de férias: Caso a Prefeitura tenha programação de férias, o sistema
informará com antecedência por meio de relatórios.
Controle de rescisões:
Cálculo de Folha de pagamento por grupos (independentes): Mensal, 13º,
férias, rescisões, etc...
Consulta de cálculo com processamento individual, parcial ou total.
Geração de arquivos para SEFIP, CAGED, IPE, CEF, Banco do Brasil,etc...
Emissão de relatórios Gerenciais e necessários para empenhos.
Geração de RAIS, DIRF, comprovante de rendimentos, emissão de cheques
com relatório de controle.
Criação de relatórios e formulas pelo Cliente.
Permite consultar e emitir relatórios de meses anteriores sem retornar cópia
de salvamento.
Através de uma Senha‚ pode-se bloquear o acesso para Usuários do
Sistema.
Reajuste Automático de salário por percentual
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO

SISTEMA DE TRIBUTOS.
CADASTRAMENTOS: Constitui-se em toda entrada de dados ou
alterações de dados já existentes.
-

-

-

Tabelas: O Sistema contem vários tipos de tabelas, necessárias para a
utilização do sistema: Ruas, Logradouros, Bancos, Taxas, Mensagens,
Moedas, Valores M2, etc...
Base: Este módulo contem os cadastros de contribuintes de: IPTU, ISS,
ALVARÁ,SERVIÇOS, MELHORIAS.
Averbações: Todo histórico do imóvel pode ser guardado neste arquivo.
(Transferências, Vendas, Ampliações, etc...)
Financeiro: Implantação de Débitos, Manutenção de Baixas, Manual e
Ótica, Atualização do Plano de Contas, Parcelamento de Débitos
Automáticos.
Apoio as ISS, digitação e atualização da receita declarada, digitação da
receita fiscalizada, digitação do auto de infração e parcelamento do auto
de infração.
Divida Ativa: Inscrição de Débitos em Divida Ativa, Contabilização,
Parâmetros para Contabilização e Plano de Contas.
Talonários Fiscais: Controle de Talões da Série Serviços.

CONSULTAS
-

Consulta de Tabelas (Numérica)
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-

-

Consulta de Cadastro Base: Cadastro Completo, Consulta
Parametrizada pelo usuário, consulta fonética.
Consulta Financeira: Levantamento de Dividas e Movimentos (mostra o
débito e sua movimentação) Analítico e Sintético. Levantamento de
débitos por cadastro (atualiza o débito de determinado cadastro podendo
ser selecionado, data inicial e data final, desmembramento dos
acréscimos, chamada por Cadastro ou CPF). Estrato de Dividas em
Vídeo. Desmembramento de débitos com Conversão e sem Conversão
de Moeda.
Consulta da CONTABILIZAÇÃO: Consulta do Plano de Contas e suas
movimentações
Consulta de Parâmetros:
Consulta de TALONÁRIOS FISCAIS, por inscrição ou autorizações por
empresa.
Consulta de Fiscalização do ISS.

RELATÓRIOS

-

Relatórios das Tabelas: Opção Alfa e Numérica
Relatórios do Cadastro BASE:
Gerador de índices
Relatórios parametrizados pelo usuário
Etiquetas
Ficha de Averbações
Segunda Via do Carnê
Certidão Negativa
Rol de Levantamento de Débitos

-

Extratos
Resumo de Dividas Vencidas e a Vencer
Rol de Devedores (Analítico e Sintético)
Relatório Estatístico de Pagamento por Tributo
Rol Geral de Baixas
Rol de Baixas de Pagamentos
Resumo de Arrecadação, por período, analítico e sintético
Emissão do Livro de Divida Ativa
Relatório de Ajuizamentos
Emissão de Notificações
Certidão de Divida Ativa para Ajuizamento
Emissão de Petições para Ajuizamentos
Resumo dos Débitos por Divida e Situação
Relatório dos Talonários Fiscais por autorizações e Numeração
Liberadas
Relatório da Fiscalização do ISS; Emissor do demonstrativo em branco e
completo, emissão do auto de infração/intimação
Relação da Empresas fiscalizadas
Rol de empresas por auto de infração
Gerador de índices para emissão de carnes para cálculos classificados e

-
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selecionados.

Sistema de Controle de Combustível:












Proporciona o Controle de Veículos com rapidez e confiabilidade nas
informações geradas através dos registros de todas as movimentações
realizadas no exercício.
Permite informar a numeração do patrimônio quando da inclusão do veículo;
Movimentação em qualquer período;
Senhas de segurança;
Permite identificar a situação do veículo;
Cadastramento das informações referente aos abastecimentos dos veículos ,
quantidade de litros, quilometragem);
Controle de saídas e entradas dos veículos no pátio;
Relatórios dos cadastros básicos (fornecedores, motoristas, veículos, etc);
Relatórios e consultas de abastecimentos e médias de quilometragem por
veículo;
Relatórios e consultas com os gastos de cada veículo (abastecimento).

Sistema de Controle de Materiais:

Controle do estoque mínimo e máximo por material/almoxarifado.
Movimentação dos materiais: implantação de saldos, solicitação de compras,
Nota fiscal, requisição de material, devolução de material, transferência entre
almoxarifados, acerto de saldo.
Cálculo automático do saldo médio em função das entradas/saídas.
Relacionamento fornecedor/material e vice-versa, a partir da digitação da

nota fiscal.
Consultas disponíveis em telas.
Emissão de relatório de total consumido por requisitante, movimentações por
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período, saldo de materiais, inventário, entradas por fornecedores, mapa de
consumo, estoque por almoxarifado.
Pode ser integrado com o nosso Sistema de Contabilidade

Sistema de PPA/LDO.

Descritivo do sistema de LDO e PPA

Sistema integrado com a contabilidade e orçamento.

Cadastramento de ações, programas, Legislação, Órgão, Unidade
Cadastramento de Dividas Consolidadas, Metas Anuais,
Cadastramento de Programas e Receitas da PPA
Importação de Dados da Contabilidade.

Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo X

Relatórios de Metodologia e Memoria de Calculo
Receitas
Receitas Detalhamento
Despesas
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Despesas Detalhamento
Resultado Primário
Resultado Nominal

Demonstrativos
Metas Anuais
Evolução do Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas do RPPS

Receita por Categoria
Receita Corrente Líquida
Despesa por Categoria
Função e Sub Função
Base Estratégica
Consolidação da Receita e Despesa

SISTEMA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
É um Sistema multi-usuário, totalmente elaborado dentro das normas que
regem o processo de compras nos órgãos públicos, lei 8.666 de 21 de junho
de 1993.
Este Sistema controla, desde a requisição de compra dos departamentos, até
o recebimento da mercadoria. Incluindo nesta etapa a emissão da licitação e
autorização de compras para o departamento de empenho e todos os relatórios e
consultas que se fizerem necessários para um acompanhamento completo.
Controle dos Usuários através de Senhas de Acesso.
Possibilidade de ser utilizado integrado com a Contabilidade e o
Almoxarifado.
Emissão de Solicitações de Serviços.
MANUTENÇÃO DE CONTAS
-Credor
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-Despesas
-Requisitante
-Cadastro de Materiais
MANUTENÇÃO DE VALORES
- Entrada na Requisição
PROCESSO
- Anulação de Requisição
- Estorno Anulação Requisição
- Conteúdo
PESQUISA
- Valor por Credor
- Emissão
- Reemissão
- Anulação
- Previsão
- Suplementação
LICITAÇÃO
- Julgamento
- Estorno Anulação
- Estorno Previsão
- Estorno Suplementação
- Valor por Credor
- Emissão
- Reemissão
AUTORIZAÇÃO
- Anulação
- Recebimento da Mercadoria
- Estorno de Anulação
- Estorno Recebimento Mercadoria
RELATÓRIOS
Processo

-Razão
-Saldo
-Demonstrativo

Pesquisa

-Mapa de preços

Autorização

-Autorização de Compras
-Emitidas
-Saldos
-Anuladas
-Demonstrativo de compras

-Certificado Cadastral
Credor

-Demonstrativo
-Relação de Credores
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-Saldos

-Protocolo
-Itens por Credor
-Homologação
-Ata de Julgamento

Licitação

-Valor de Itens por Credor
-Demonstrativo
-Licitações Efetuadas
-Saldos
-Mapas de Preços

Sistema de transparência c/ Hospedagem

Estará disponível na WEB as informações referentes a Lei de
Transparência.
RECEITAS
Arrecadação por Categoria
Arrecadação por Recursos

DESPESAS
Gastos por Órgão
Gastos por Unidade
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Gastos por Função
Gastos por Sub Função
Gastos por Fornecedor/Credor

FORNECEDOR/CREDOR
Empenhos
Contratos

Sistema de Controle de Cemitérios

- Software desenvolvido em linguagem para Windows;
- Contem todos os campos para o cadastro completo da pessoa falecida;
- Contém campos para emissão da Guia para contribuinte;
- Emite guias para pagamentos;
- Emite guia com cota única e parcelada.

- Demonstra histórico das guias geradas.
- Relatório por data de falecimento em ordem alfabética ou por data;
- Relatório por quadra.
- Pesquisa por nome;
- Senha de segurança.
Sistema de Controle Ambulatorial
O Sistema de Saúde tem por finalidade controlar o atendimento a pacientes
no município. Toda a movimentação efetuada nos postos de saúde será controlada
por intermédio do Boletim FAA. Pode ser utilizado no Pronto Atendimento.
Sistema desenvolvido em Visual Basic com banco de dados, facilitando a
navegação do usuário.
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Cadastros:
-

Pacientes: Ficha cadastral de todos os pacientes, individualizado por
chefe de família ou dependente.

-

Caso o Paciente seja Dependente, serão controlados dados referentes
às crianças como: Peso ao Nascer, Idade da Mãe, Tipo de Parto,
Consultas Pré-Natal, Nome do Responsável.

-

Hospitais, Laboratórios e Farmácias – Cadastramento de informações
como CNPJ, endereço, telefone, fax

-

Médicos e Dentistas: Cadastramento de informações como CREMERS,
telefone, endereço de consultório, etc

-

Bairros: cadastramento dos bairros do município

-

Procedimentos, Níveis de Saúde, Especialidades Profissionais:
Cadastramento dos procedimentos Níveis de Saúde, e especialidades
profissionais, visando um melhor detalhamento das informações.

-

Unidade de Saúde:

-

Empresas de Transportes, para controle de passagens autorizadas
pela Secretária de Saúde.

Sistema de Controle de Medicamentos

Controle da Entrada de Materiais e Medicamentos por doação ou por compra;
Controle

de

Saída

de

Medicamentos

por

requisitante

(pacientes)

disponibilizando automaticamente a data, quais medicamentos e quantidade das
últimas retiradas, facilitando o controle da retirada de medicamentos fora do prazo.
Emissão de Requisição para retirada do Produto, onde será indicado o local

de origem da retirada, o requisitante (paciente),número da recibo, data, produto,
quantidade, valor unitário/total e impressão de campo para acusar entrega e
recebimento;
Apuração do Saldo diário, semanal e mensal por produto;
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Gerador de Relatórios permitindo ao Usuário a livre criação dos mais
variados tipos de relatórios, proporcionando um perfeito acompanhamento
ESTATÍSTICO de todas as ocorrências no Controle de Estoque.
Relatórios de Movimentação de produtos, Balanço, Pesquisa de Compra,
Consumo para compras, Entradas, Saídas (profissional/requisitante),
Opção para geração do LIVRO de medicamentos Controlados;
Integrado com o sistema de Atendimento, compartilhando o cadastro de
profissionais, pacientes, e relacionando as saídas dos medicamentos com as FAAs
de atendimento emitidas pela Unidade.

Sistema de Controle de Vacinas

Histórico de vacinas dos pacientes;
Cadastro de vacinas e doses;
Registros das aplicações de vacinas por pacientes;
Controle de aplicação de cada dose das vacinas;
Integrado com o sistema de Atendimento, utilizando o mesmo cadastro dos
pacientes;
Agendamento de vacinação para cada paciente;
Cadastro dos lotes, vencimentos e laboratórios;
Emissão de cartas convocando os pacientes para vacinação;
Emissão de aviso aos faltosos dos agendamentos de vacinas;
Relatórios gerais;

CONVERSÃO DOS SISTEMAS:-
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1. Sistema de Contabilidade Pública e Orçamento
Deverão ser convertidas todas as movimentações dos exercícios de 1997 até a
implantação dos Softwares, inclusive a prestação de contas para o TCE SP, bem
como as contas de receitas e despesas, e as contas contábeis com seus respectivos
recursos/aplicações e seus saldos.
2. Sistema de Tesouraria
Deverão ser convertidas todas as movimentações dos exercícios de 1997 em diante.
3. Sistema de PPA/LDO
Deverão ser convertidas todas as suas movimentações dos exercícios de 2014 a
2017.
4. Sistema de Recursos Humanos
Deverão ser convertidos todos os cadastros ativos e inativos, aproximadamente 400
ativos e 80 inativos, e toda a ficha financeira existente desde o exercício de 1997 em

diante.
5. Sistema de Ponto Eletrônico.
Deverá ser convertida toda a base cadastral e a movimentação existente desde a
implantação do ponto eletrônico em diante.
6. Sistema de Tributos (IPTU, ISSQN, ALVARA E TX. DE LICENÇA)
Deverá ser convertida toda a base cadastral e a movimentação existente desde o
exercício de 1997 em diante.
7. Sistema de Controle de Combustível.
Deverá ser convertida toda a base cadastral e a movimentação existente desde o
exercício de 1997 em diante.
8. Sistema de Controle de Materiais
Deverá ser convertido toda a base cadastral, materiais e fornecedores, e toda a
movimentação existente desde o exercício de 1997 em diante.
9. Sistema de Controle de Patrimônio.
Deverá ser convertido toda a base cadastral, bens e fornecedores, e toda a
movimentação existente, desde o exercício de 1997 em diante.
10. Sistema de licitação e Compras.
Deverá ser convertido todos os fornecedores e a movimentação existente desde o
exercício de 1997 em diante.
11. Sistema de Transparência. c/ Hospedagem.
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Sem conversão.
12. Sistema Controle de Cemitério.
Deverá ser convertido toda a base cadastral e a movimentação existente desde o
exercício de 1997 em diante.
13.

Sistema Ambulatorial .

Deverá ser convertido toda a base cadastral de pacientes ativo e inativos e a
movimentação desde o exercício de 1997 em diante.
14. Sistema Controle de Medicamentos
Deverá ser convertido toda a base cadastral de pacientes e a movimentação desde
o exercício de 1997 em diante.
15. Sistema Controle de vacinas.
Deverá ser convertido toda a base cadastral de pacientes e a movimentação desde

o exercício de 1997 em diante.
Obs: A conversão dos Sistemas é de responsabilidade da Empresa vencedora.

Ribeirão dos Índios, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXPrefeito Municipal
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ANEXO II

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

ENTREGAR FORA DOS ENVELOPES

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ
sob nº. (------------------------------), com sede na (---------------------------------------), na cidade de (--------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Senhor (a).
(---------------------------------), portador (a) do RG. n°. (----------------), DECLARO, sob as penas da
lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação
previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° XXXX, realizado pela
Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, inexistindo fato que impeça sua participação em
licitações no Município de Ribeirão dos Índios.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal
por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

ENTREGAR FORA DOS ENVELOPES

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------),
inscrita no CNPJ sob nº. (-----------------------------), com sede na (------------------------------------), na
cidade de (---------------) Estado (----------------), é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do
Pregão Presencial nº 009/2017 realizado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal
por eventual falsidade.
Local e data.

___________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ
sob nº. (--------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (--------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Senhor (a).
(---------------------------------), portador (a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do
Pregão Presencial n° 009/2017, da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, DECLARO,
sob as penas da Lei, que , nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, e
estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata
inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial nº. 009/2017, como a rescisão do
Contrato Administrativo que venha a firmar com a Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios –
SP.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal
por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO

A

empresa........................................,.....................CNPJ

n°.

.........................,

declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação em licitações no Município de Ribeirão dos Índios, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Assinatura do diretor ou representante legal

ANEXO VI

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

ENTREGAR FORA DOS ENVELOPES
PROCURAÇÃO
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A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ
sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos
poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS – SP, praticar os
atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº. 009/2017, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais,
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.
Local e data.
___________________________________
Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)
RECONHECER FIRMA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
C.N.P.J: 01.552.221/0001-35
Rua Eugênio Volpe, n.º 250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo
E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br
VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190
PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

ANEXO VII
(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS E (--------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços,
de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS INDIOS, com sede na Rua
Eugênio Volpe, nº 250 inscrita no CNPJ/MF sob nº ...........-, neste ato representada pelo
Senhor Prefeito JOSÉ AMAURI LENZONI, residente e domiciliado no Município de Ribeirão
dos Indios-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a
empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------),
Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (--------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e
ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº
009/2017 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO.

1.1 O presente contrato tem por objeto a Objeto: “Contratação de empresa para
fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação), com
atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo,
conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico, conforme
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especificações constantes do Anexo I – Memorial Descritivo, ficando a CONTRATADA
obrigada a prestar o(s) serviços(s) com as mesmas características e preços propostos no
processo licitatório, modalidade Pregão Presencial Nº 009/2017

RELAÇÃO DOS SOFTWARES

1. Sistema de Contabilidade e Orçamento.
2. Sistema de Tesouraria.
3. Sistema de Controle de Patrimônio.
4. Sistema de Recursos Humanos.
5. Sistema de Ponto Eletronico
6. Sistema de Tributos
7. Sistema de Controle de Combustível.
8. Sistema de Controle de Materiais.
9. Sistema de Ppa/Ldo.
10. Licitação e Compras.
11. Sistema de transparência c/ Hospedagem.
12. Sistema de Controle de Cemitério.
13. Servidor Web.
14. Sistema Controle de Medicamentos.
15. Sistema Controle de Vacinas.
16. Sistema Controle Ambulatorial.

SISTEMAS SETOR IMPRI

Contabilidade/Orçamento

Folha de Pagamento

Tesouraria
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Sistema de Transparência c/hospedagem

Servidor da Web

1.2.A CONTRATADA, na qualidade de única proprietária dos direitos dos softwares acima
especificados, confere à CONTRATANTE a licença de uso por prazo determinado com
manutenção mensal, bem como, se obriga a prestar os serviços de Manutenção Mensal e
Atendimento Técnico conforme especificado neste contrato, nos locais indicados pela
CONTRATANTE;
1.3
Entende-se por Software o conjunto de programas executáveis por computador e
respectivas documentação técnica que acompanham o produto.
CLÁUSULA SEGUNDA:
DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
2.1 Fornecer em caráter intransferível e não exclusivo, cópias dos Softwares em versão
atualizada.
2.2 Disponibilizar para a CONTRATANTE, treinamento para o software contratado, conforme
definido nas demais cláusulas deste Contrato.
2.3 Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos
das funções existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias
buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da
CONTRATANTE e a competitividade do produto no mercado;
2.4 Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas da versão do produto sempre
que ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem
em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou
novos relatórios;
2.5 A partir do momento que a CONTRATADA liberar nova Versão ou release do produto, a
garantia da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. Após esse período, a versão
anterior será descontinuada, tornando sem efeito as obrigações
desta cláusula.
2.6 Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato, incluindo
despesas de transporte e seguro, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, desde do
início até seu termino, bem como os encargos inerentes a completa execução de seu objeto.
2.7 Obrigação de aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, se do interesse da CONTRATANTE, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2.8 Obrigação de cumprir fielmente e de forma regular as cláusulas contratuais, especificações
e prazos, bem como atender às determinações regulares dos responsáveis pela fiscalização
dos serviços.
2.9 Arcar com todos os encargos decorrentes, sejam fiscais, trabalhistas, previdenciários, de
acidentes de trabalho ou indenizações de qualquer natureza devidas aos seus empregados;
2.10 Obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
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as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
2.11 Solucionar todos os eventuais problemas de execução do objeto da Licitação;
2.12 Apresentar os técnicos devidamente, munidos de crachá de identificação e com as
ferramentas e equipamentos necessários;
2.13 Acompanhar os locais de trabalho de seus empregados, comprometendo-se a substituir
imediatamente aqueles que demonstram atuação insatisfatória no desempenho de suas
funções, sendo que tal medida não trará qualquer ônus para a CONTRATANTE, e ainda,
providenciar substituição, também, em caso de férias e/ou licença;
2.14 Responder por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam causados por seus
empregados à CONTRATANTE ou a terceiros;
2.15 Prestar sempre que consultada, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura
Municipal de Ribeirão dos Índios, atendendo prontamente às reclamações que lhe forem
apresentadas;
2.16 Garantir à CONTRATANTE que todos os dados registrados em seus sistemas são de
inteira e total posse da CONTRATANTE, a qualquer tempo, e podem ser transferidos parcial ou
integralmente a quem a CONTRATANTE determinar;
2.17 Garantir a integralidade dos dados e a devida salva guarda, de forma que sua violação,
cópia, invasão de pessoa não habilitada, seja impraticável sem a anuência formal da
CONTRATANTE;
2.18 Garantir que a acesso aos dados seja cedido somente por cessão da CONTRATANTE,
inclusive quais sistemas serão disponibilizados e a quem, sob login e senha invioláveis.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇOES DA CONTRANTANTE

3.1. A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e
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condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;
3.2 Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar os Softwares constantes nesse contrato, nem
permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais,instruções e outros
materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe
vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar,
alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades,
onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes. De igual forma lhe é vedado modificar as
características dos programas, módulos de programas ou rotinas dos Softwares, ampliá-los,
alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da
CONTRATADA, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da
CONTRATANTE, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou
pessoa expressamente autorizada pela mesma.
recuperar os prejuízos verificados.
3.3 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de
origem idônea que possibilite a instalação dos Softwares objetos do presente contrato, bem
como, mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos
Softwares que vierem a ser lançadas.
3.4. A fiscalização dos serviços objeto do presente contrato estará a cargo da Secretaria
Administrativa, em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais e legais, bem como sobre danos materiais ou pessoais que forem causados à
CONTRATANTE, seja por atos ou omissões da firma, de seu pessoal técnico ou preposto.

CLÁUSULA QUARTA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 – O presente contrato terá validade de 12(doze) meses a contar da data da assinatura
deste, podendo ser prorrogado por idênticos períodos, limitado ao prazo máximo de 48
(quarenta e oito) meses, bem como ser acrescido, reduzido, alterado ou rescindido nas
condições da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR

5.1 – Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ ______ (_____), sendo R$
_______ (________) por mês.
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5.2 - Fica Admitido o reajuste anual para manter o equilíbrio econômico financeiro, utilizando o
índice IPCA, mediante a aceitação das partes.

CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 – A presente despesa onerará as seguintes Dotações Orçamentárias:

XXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA SETIMA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 – O pagamento será efetuado mediante a apresentação das faturas em até 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA OITAVA
DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 – O objeto da presente licitação será recebido:
8.1.1 – provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a
especificação;
8.1.2 – definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos e
conseqüente aceitação.
8.2 – Serão rejeitados no recebimento, os serviços fornecidos com especificações diferentes
das constantes no ANEXO I e das características e condições informadas na PROPOSTA DE
PREÇOS, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos previstos no Edital.
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CLÁUSULA NONA
DAS PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
9.1.1 – advertência;
9.1.2 – multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida;
9.1.3 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
9.1.4 – 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 8.1.3 desta Cláusula.
9.1.5 – as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:
9.1.5.1 – das sanções estabelecidas no item 8.1, subitens 9.1.1, 9.1.2 e .9.1.3, no prazo de 05
(cinco) dias úteis da intimação da Contratada;
9.1.5.2 – da sanção estabelecida no subitem 9.1.4, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena;
9.2 – O atraso injustificado da entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo
primeiro do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na
proporção de 1% (um por cento) ao dia e limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor da
obrigação não cumprida.
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CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – A rescisão contratual poderá ser:
10.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos
incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
10.1.2 – Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração.
10.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com
as conseqüências previstas no item 8.1.
10.3 – Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93.
10.3.1 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº.
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados,
quando os houver sofrido.
10.3.2 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as conseqüências
previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

11.1 – A Contratada reconhece os direitos da Contratante, no caso de rescisão administrativa,
em face do regime jurídico do presente termo, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E A PROPOSTA
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12.1 – As partes se vinculam ao inteiro teor contido no Edital e na proposta ofertada pela
Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Aplicam-se ao presente Contrato e especialmente aos casos omissos, o disposto na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

14.1 – A Contratada se obriga a manter durante a vigência do Contrato, todas as condições de
habilitação e qualificações exigidas no Edital de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, para dirimir
questões resultantes da execução do presente Contrato, não resolvidos na esfera
administrativa.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias,
de igual forma e teor, na presença das testemunhas.
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Ribeirão dos Índios, XX de XXXXXXX de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

XXXXXXXXXX

DOS INDIOS

XXXX

JOSÉ AMAURI LENZONI

Contratada

PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

Testemunhas:

1)______________________________

2)______________________________
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ANEXO VIII

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017

Razão social: ______________________________________________________________
CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: __________________________
Endereço: _________________________________________________________________
Cidade: ________________________________ Estado: ____________________________
Telefone: _______________________ E-mail: ____________________________________

À Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão
Presencial nº. 009/2017, cujo objeto é o conforme Anexo I, nos termos seguintes:

Pela presente, apresentamos à Vossas Senhorias, nossa proposta comercial, referente ao
Pregão em epígrafe, conforme especificação do edital, cujo objeto refere-se na “Contratação de
empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação),
com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo,
conversão, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico, conforme especificações
constantes do Anexo I – Memorial Descritivo, conforme planilha abaixo:

PLANILHA - PROPOSTA DE PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL
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Valor

da

Locação

mensal

dos
Valor Total (12

Softwares para o departamento de

Valor Unitário Mensal
meses)

administração:
01. Sistema de Contabilidade/Orçamento
02. Sistema de Tesouraria
03. Sistema de Folha de Pagamento
04. Sistema de Transparência
05. Sistema de Servidor Web
06. Sistema de Controle de Patrimônio
07. Sistema de Licitação e Compras
08. Sistema de Controle de Almoxarifado
09. Sistema de Controle de Combustível
10. Sistema de Controle de Cemitério
11. Sistema de Controle de Tributos
12. Sistema de Ppa/LDO
13. Sistema de Controle de Ponto
Totais da locação Mensal dos Softwares:

Valor

da

Locação

mensal

dos
Valor Total (12

Softwares para o departamento de

Valor Unitário Mensal
meses)

saúde:
01. Sistema de Controle de Medicamentos
02. Sistema de Controle Ambulatorial
03. Sistema de Controle de Vacinas
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Totais

da

Locação

Mensal

dos

Softwares:

Valor da Locação mensal dos
Valor Total (12
Softwares para o IMPRI Previdência

Valor Unitário Mensal
meses)

Municipal:
01. Sistema de Contabilidade/Orçamento
02. Sistema de Folha de Pagamento
03. Sistema de Tesouraria
04. Sistema de transparência c/ hospedagem
05. Servidor da Web
Totais

da

Locação

Mensal

dos

Softwares

Valor Global da Proposta (12 meses)……………………………………...R$ …

Data

Assinatura do representante legal

