
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 
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MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMP/CPL/115/2020 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2020 

 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA USO 

NA REDE INTERNA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRAJUBA 

CONFORME CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I””. 

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 23 DE 

NOVEMBRO  DE 2020 ÀS 15:00 hs. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: APÓS O 

CREDENCIAMENTO. 

 

 FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS UTEIS, A PARTIR DO 

PROTOCOLO DA NOTA FISCAL, NA SEÇÃO DE COMPRAS.  

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PIRAJUBA – PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 - CENTRO. 

 

 CONSULTAS AO EDITAL: NA SALA DA CPL, NA PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA 

SOBRINHO, 10 – CENTRO, PELO SITE: www.pirajuba.mg.gov.br/licitacoes. 

 

 ESCLARECIMENTOS: ATRAVÉS DO TELEFONE (34) 3426-0100 E DO E-MAIL 

compraspirajuba2013@hotmail.com. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO PMP/CPL/115/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2020 

 

PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Pirajuba, com endereço na Praça José Moisés Miziara Sobrinho nº 10, 

Centro, Pirajuba/MG, CNPJ nº. 18.428.847/0001-37, isenta de inscrição estadual, por intermédio de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n°. 787/2020, torna público aos 

interessados que às 15:00 HORAS DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020, no Sede da Prefeitura 

Municipal de Pirajuba,  situada na Praça José Moisés Miziara Sobrinho nº 10, Centro, em sessão 

pública, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM,  para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA 

USO NA REDE INTERNA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 

PIRAJUBA CONFORME CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DESCRITAS NO 

ANEXO I", esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas pela 

Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº. 3.931/01, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e pelas 

disposições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos. Em caso de vir a ser decretado 

feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto para abertura dos envelopes, o ato ficará 

automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário e local. 

1- OBJETO: 

1.1 - Constitui objeto do presente Pregão Presencial a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA, PARA USO NA REDE INTERNA DO INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRAJUBA CONFORME CARACTERÍSTICAS 

E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I" do presente edital. 

 

2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

2.1 - Modalidade de licitação: Pregão Presencial. 

2.2 - Tipo da licitação: Menor preço. 

2.3 – Entrega e abertura dos envelopes: Os envelopes deverão ser protocolados às 15:00 

(QUINZE) horas do dia 23 de novembro de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Pirajuba MG. 
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2.4 - O Edital poderá ser obtido gratuitamente pelo site: www.pirajuba.mg.gov.br/licitacoes 

ou no setor de compras e licitações situado a Praça José Moisés Miziara Sobrinho nº 10, 

Centro, Pirajuba/MG, a partir da data de sua publicação. Informações adicionais podem ser 

obtidas junto ao setor de compras e licitações, pessoalmente ou pelo fone: (34) 3426-0100 

ou pelo e-mail compraspirajuba2013@hotmail.com. 

2.5.Após a finalização do certame, poderá o Senhor Pregoeiro juntamente com o a 

secretaria requisitante do processo requisitar, a demonstração prática dos aplicativos, em 

sua íntegra ou por amostragem, a seu critério de acordo com especificações apontadas no 

Anexo I. 

2.5.1. A demonstração pratica dos sistemas será opcional e será de competência do 

pregoeiro ou do secretário da pasta solicitante solicita-la.  

2.5.2. Caso o pregoeiro ou a entidade solicitante ache necessária a realização de 

demonstração , a empresa que ofertou o menor valor fará a apresentação do software a ser 

contratado, em data e horário a ser definido, para equipe técnica do Instituto de Previdência 

Municipal de Pirajuba-IPREMP, com a finalidade de classificação de proposta onde a 

mesma emitirá atestado de atendimento aos requisitos do Edital, devendo atender no 

mínimo 80% (noventa e cinco por cento) dos requisitos,  desde  que a empresa licitante se 

comprometa a no prazo máximo de 1 (um) mês para implementar as funções não atendidas 

(dentro do patamar de 20%), sob pena de aplicação de sanções e multas contratuais 

3 - DA SESSÃO PÚBLICA:  

3.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e 

os documentos que a instruírem, será pública e realizada de acordo com os termos deste 

Edital e seus Anexos, em local, data e horário já determinados neste edital. 

3.2 - Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil 

subseqüente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro 

fator ou fato imprevisível; 

3.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial na 

mesma data de abertura, e em face de decisão do pregoeiro, será determinada a 

continuidade das atividades em dia (s) subseqüente (s); 

 

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

http://www.pirajuba.mg.gov.br/licitacoes
mailto:compraspirajuba2013@hotmail.com
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4.1 - Poderão participar do presente Pregão Presencial as pessoas jurídicas, legalmente 

constituídas e detentora da ferramenta, empresas credenciadas, revendas e representantes 

devidamente credenciados pela empresa detentora da ferramenta que satisfaçam as 

exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

4.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

4.3 - NÃO PODERÃO CONCORRER DIRETA OU INDIRETAMENTE: 

4.3.1 - Empresa em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, 

sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

4.3.2 - Empresa que tenha sido declarada inidônea ou que esteja punida com suspensão do 

direito de contratar ou licitar com qualquer órgão da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal e, caso participe do processo 

licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 

8.666/93. 

4.3.3 - Empresa que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

4.3.4 - Empresa que não atenda às exigências deste Edital; 

4.3.5 - Empresa cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 

firma licitante; 

4.3.6 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem 

assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou 

responsável técnico que seja também servidor público vinculado; 

 

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - No dia, hora e local previstos na capa deste edital, o Pregoeiro e equipe de apoio 

receberão os envelopes “n.°1” Proposta de Preços e “n.° 2” Documentos de Habilitação, os 

quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no fecho, 

contendo os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N.º 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2020 

NOME DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, EMAIL 

ENVELOPE N.º 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2020 

NOME DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, EMAIL 

5.2 - Os documentos relativos à proposta de preços (Envelope n.º 1) e à habilitação 

(Envelope n.º 2) poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 

devidamente autenticada por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio do 

Pregão Presencial ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.  

5.2.1 - Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios os documentos que necessitarem de 

autenticação, poderão ser realizados pela Comissão de licitações no momento da abertura 

dos envelopes de habilitação, mediante a apresentação dos documentos originais.  

5.2.2 - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser 

verificada via consulta no site correspondente, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, serão 

aceitas cópias simples.  

5.3 - Em circunstâncias excepcionais, o Órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do 

prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer 

modificações nas mesmas. 

5.4 - A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope, 

não mais serão aceitos novos licitantes. 

5.5 - Recebidos os envelopes “n.° 1”, Proposta de Preços e “n.° 2”. Documentos de 

Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a Proposta de 

Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos 

participantes que o desejarem. 

 

6- DO CREDENCIAMENTO: 
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6.1 - No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública deste Pregão, o 

representante legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto o Pregoeiro, 

devidamente munido de documentos que o habilitem a participar deste procedimento 

licitatório, respondendo por sua representada. Sendo recomendável sua presença com 15 

(quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura. 

6.2 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente 

poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e documento de 

identidade, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, 

quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu 

representado. 

6.2.1 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de um licitante. 

6.2.2 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 

mediante estatuto/contrato social, e/ou instrumento público ou particular de procuração. 

6.3 - O credenciamento será efetuado por meio de: 

a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente 

ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura ou; 

b) Instrumento público de procuração ou; 

c) Instrumento de mandato particular, assinado pelo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão com firma reconhecida 

em cartório, sendo examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração se o 

outorgante detinha poderes para fazê-lo.  

6.4 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 

verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 

interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes 

a este Pregão; 

6.5 - Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei Federal n.º 

10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes 

devidamente comprovados para tal investidura na forma do Anexo IV; 
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6.7 - O credenciamento na forma disciplinada neste item deverá ser entregue em apartado 

aos envelopes de habilitação e proposta de preços e antes da sessão. 

6.8 - Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos deste item terão poderes para 

formular verbalmente, na sessão, lances de preços, manifestarem-se após a declaração do 

vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do pregoeiro, 

assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente.  

6.8.1 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata, 

considerar-se-à que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 

pregoeiro. 

7- DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº01): 

7.1 - A “Proposta de Preços” deverá ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente, redigida com clareza 

em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente 

datada e assinada na última folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, 

podendo as demais ser apenas rubricadas, contendo: 

7.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), este último se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ; 

7.1.2 - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto; 

7.1.3 - A proposta deverá respeitar o limite da contratação global, nos termos constantes 

deste edital, conforme Termo de Referência - Anexo I e Orçamento Estimado dos Itens da 

Licitação – Modelo de Proposta de Preços – Anexo II, expresso em moeda corrente 

nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, já inclusos no 

preço os valores dos impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se 

houver, para o fiel atendimento do objeto, as quais deverão constar de demonstrativo a ser 

entregue juntamente com a proposta, sendo que os custos omitidos na proposta serão 

considerados como inclusos nesta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou 

qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido / executado sem ônus adicionais. 
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7.1.4 - Declaração de que no preço proposto estarão inclusas todas as despesas com 

encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos 

necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto. 

7.1.5 – A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser assinada por diretor, sócio ou procurador 

da empresa licitante, contendo informações e declarações conforme modelo constante do 

Anexo II deste edital; 

7.1.6 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

consecutivos, contados da data de abertura da mesma.  

7.2 - A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto desta 

Licitação será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não podendo o 

licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

7.3 - A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições da presente licitação.  

7.4 - Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer 

licitante, diretamente ou por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou 

mais de uma proposta, todas as propostas do licitante infrator serão excluídas e eliminado 

será (ao) o(s) licitante(s) infrator (es), sujeitando-se, os licitantes eliminados, às sanções 

cabíveis.  

7.5 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.6 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório; 

7.7 - Não será admitida proposta parcial, isto é, a oferta deverá atender rigorosamente ao 

edital, no que se refere à quantidade e especificações. 

 

8- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 

estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO, 

para fornecimento dos serviços nas condições previstas no Termo de Referência - Anexo I. 

8.2 - Serão selecionados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio a proposta de menor preço e 

as demais com preço até 10 % (dez por cento) superior àquela. 
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8.2.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionados as 3 

(três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 

8.2.2. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes 

ofertarem lance verbal caberá ao Pregoeiro, analisadas as limitações do mercado e outros 

aspectos pertinentes, inclusive quanto às taxas, decidir entre considerar fracassado o 

certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame. 

8.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, se observado o que dispõe o § 2º, 

incisos I, II, III e IV do art. 3º da Lei nº 8.666/93, mantiver-se o empate, o mesmo será 

decidido por sorteio realizado pelo Pregoeiro, na forma estabelecida no § 2º do art.45 da 

Lei nº 8.666/93. 

8.4 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último 

classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de 

classificação; 

8.5 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, 

deverão ser, obrigatoriamente, inferiores a este, não sendo aceitos lances para igualar 

valores; 

8.6 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação das propostas; 

8.7 - Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço; 

8.8 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta, às penalidades constantes neste Edital; 

8.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a aumentar o 

desconto oferecido se for o caso. 

8.9.1 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta de 

menor valor, decidindo motivadamente a respeito.  

8.9.2 - O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com as taxas praticadas pelo mercado, coerentes com o fornecimento do 

serviço ora licitado.  

8.9.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
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afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.  

8.10 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria 

sessão.  

8.10.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser saneadas na Sessão Pública de Processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante substituição e apresentação de documentos, 

ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e certificada pelo 

Pregoeiro.  

8.11 - Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente 

com o licitante vencedor, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação 

dos licitantes, na ordem de classificação, seguindo os mesmos procedimentos, até apurar a 

melhor proposta válida; 

8.12 - Na situação prevista no item acima, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor;  

8.13 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou 

manifestamente inexeqüíveis, considerados incompatíveis em relação aos praticados no 

mercado, de conformidade com o disposto no Art. 48, II, da Lei nº 8.666/93. 

8.13.1 - Será desclassificada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, ou preço 

ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

8.15 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de 

Apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s); 

8.16 - Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem 

firam os direitos dos demais licitantes; 

8.17 - O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos dos 

procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal de Pirajuba/MG, para intimação e 

conhecimento dos interessados. 
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9- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.º 2): 

9.1 - REFERENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.1.1 - Registro comercial, para empresa individual; 

9.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 

as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

9.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

9.1.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.2 - REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro no Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.2.2 - Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, com validade na data de realização desta Licitação; 

9.2.3 - Certidão de regularidade junto o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

com validade na data da realização desta Licitação; 

9.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade na data a 

realização desta licitação;  

9.3 - REFERENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, onde conste o prazo de validade e não havendo, 

somente será aceita com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias. 

9.4 - REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.4.1 – Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito 

público, comprovando que licitante tenha prestados serviços com licenciamento de 

softwares de gestão pública similares aos ora licitados com pelo menos 80% das 

especificações técnicas obrigatórias constantes no termo de referência Anexo I.  
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9.4.2 – Comprovação, mediante declaração da proponente, de disponibilidade de 

equipamentos e pessoal suficiente à execução contratual, caso se sagre vencedora da 

licitação. 

9.4.3 No caso de empresas como revenda, representante, ou empresa credenciada, 

comprovação mediante declaração assinada pelo representante da empresa detentora 

da ferramenta de que a mesma está apta a realizar todos atos descritos no termo de 

referência anexo I. 

9.5. DECLARAÇÕES 

9.5.1. Declaração de Menor Anexo VI; 

9.5.2. Declaração de Inexistência de Impedimento Legal Para Licitar - Anexo VII; 

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

10.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data da sessão pública fixada para recebimento 

das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial, 

protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado neste Edital; 

10.1.1 - Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de fac-símile,  via e-mail 

ou outro meio eletrônico. 

10.2 - Caberá o Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas;  

10.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 

11 - DOS RECURSOS: 

11.1 - Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em 

ata da síntese dos seus fundamentos, podendo o interessado apresentarem suas razões, por 

escrito, no prazo de 03 (três) dias. O recurso deverá ser dirigido o Pregoeiro, e as razões 

escritas protocolizadas no Departamento de Compras e Licitações, no endereço neste edital.  

11.1.1 - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-

símile ou via e-mail.  

11.2 - Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde logo 

intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, 3 (três) dias, que começarão 

a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
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11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo 

Pregoeiro ao vencedor; 

11.4 - Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo pregoeiro ela procederá à adjudicação do objeto à 

licitante que se sagrar, ao cabo, vencedora. 

11.5 - Não acolhendo o recurso, o pregoeiro prestará informações no prazo de 1 (um) dia, e 

remeterá os autos à autoridade competente para decisão; 

11.5.1 - Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento. 

11.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

11.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sessão 

onde trabalhe o pregoeiro nomeado. 

 

12- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES: 

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

12.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 

contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da administração; 

12.1.2 - Multa de 0,2% do valor anual do contrato por dia de atraso e por descumprimento 

das obrigações estabelecidas neste Edital do Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando 

então incidirá em outras cominações legais. 

12.1.3 - Multa de 2% sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial da decisão definitiva. 

12.2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

12.2.1 - por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso na entrega dos produtos/serviços; 

12.2.2 - por 01 (um) ano – no fornecimento de produtos/serviços em desacordo com o 

exigido em contrato; 
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12.2.3 - pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de 

ampla defesa ou enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 

que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das demais sanções 

previstas na legislação; 

12.3 - As sanções previstas nos subitens 12.1 deste item poderão ser aplicadas juntamente 

com as dos subitens 12.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis; 

12.4 - Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição 

das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem 

como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação 

realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos 

preços e prazos fixados pelo inadimplente.  

12.5 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o pregoeiro poderá 

desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o licitante poderá 

rescindir o Contrato, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome 

conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a 

capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 

12.6 - A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 

pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo 

ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, será 

acionada judicialmente para reparar danos causados ao licitante em razão de sua ação 

procrastinatória.     

12.7- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 

penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

13 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE: 

13.1 - O pagamento dos serviços será efetuado na forma disposta nos Anexos I e III do 

presente edital. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 

 

13.1.1 - Em havendo continuidade contratual após o décimo segundo mês, fica estipulado 

que o valor global poderá atualizado pelo INPC – Índice Nacional de Preços Consumidor, 

apurado nos doze meses imediatamente anteriores a renovação do contrato, ficando a 

critério da administração pública sua aceitação e homologação. 

13.2 - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo 

estipulado no item 13.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

13.3 - A devolução de fatura não aprovada pela CONTRATANTE não servirá de motivo 

para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos serviços ou deixe de efetuar o 

pagamento devido a seus empregados; 

13.4 - O acompanhamento e recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e 

atestada(s) Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal .  

13.5 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

exceto em caso de aditamento do objeto. 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

03.03.09.09.272.0182.2085.3.3.90.40.02 – Locação de Softwares. 

 

15 - DA CONTRATAÇÃO: 

15.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

contrato, cuja minuta constitui no Anexo II do presente ato convocatório.  

15.2 - O contrato a ser firmado terá sua vigência regulamentada pelo prazo indicado nos 

Anexos I, II e III do Edital. 

15.3 - O Contrato deverá ser assinado pela licitante adjudicatária, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação formal, podendo ser 

prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 

8.666/93. Fica entendido que o contrato somente entrará em vigor, no que tange a produzir 

obrigações do Município em realizar o pagamento pelos sistemas contratados, quando estes 

estiverem instalados e em pleno funcionamento, bem como a operacionalização da rescisão 

contratual com o atual fornecedor destes sistemas. 

15.4 - A Adjudicatária que se recusar a assinar o Contrato, não aceitar ou não retirar o 

mesmo no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à 
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aplicação das penalidades descritas neste Edital.  

15.5 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 

da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

15.5.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade em relação ao FGTS e o INSS, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 

se realizar.  

15.5.2 - A empresa deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  

15.6 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o item 15.5, ou se recusar a assinar o Contrato, 

serão convocadas as demais licitantes classificadas com vistas à celebração do contrato.  

15.7 - No ato da assinatura do Contrato a Adjudicatária deverá comprovar poderes para o 

signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria ou Contrato 

Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos, Procuração registrada em 

Cartório.  

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1 - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de:  

16.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos 

mediante publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação regional, antes da 

data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

16.1.2 - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito de 

qualquer indenização; 
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16.1.3 - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 

úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso estas 

impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos do 

§ 4º, art. 21 da Lei nº 8.666/93; 

16.1.4 - Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento 

equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância 

anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as 

qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste 

caso, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e 

posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarado 

vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) 

documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 

16.2 - Os produtos/serviços e seus resultados deverão ser fornecidos rigorosamente dentro 

das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância 

desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 

16.3 - Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e 

no art. 2º da Lei nº 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, 

mediante solicitação por parte da administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos 

(CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado 

"Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da 

adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na 

fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame 

licitatório.  

16.4 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 

parte integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de 

transcrição. 

16.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 

do futuro contrato. 
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16.6 - Aos casos omissos se aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente. 

16.7 - A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das 

normas do Edital e seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;  

16.8 - É facultada o pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

16.9 - As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.10 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a 

terceiros ou ao patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, sem 

que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação. 

16.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  

16.12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.  

16.13 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 

16.14 - À licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado 

decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal, pelo exato 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

16.15 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, o pregoeiro, até 2 

(dois) dias úteis antes da data da abertura do Pregão. 

16.16 - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será 

divulgada via fac-símile ou por escrito aos demais interessados que tenham retirado os 

Editais e tenham deixado junto o pregoeiro dados para remessa de informações.  

16.17 - Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado 

no quadro próprio de avisos desta entidade, bem como publicado na forma da lei. 
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17 - DO FORO: 

17.1- Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o Foro da Comarca de CONCEIÇÃO DAS 

ALAGOAS/MG, por mais privilegiado que outro seja. 

18 – DOS ANEXOS: 

18.1 - Fazem parte integrante deste Edital: 

18.1.1 – Anexo I – Projeto Básico; 

18.1.2 – Anexo II – Modelo da Proposta; 

18.1.3 – Anexo III – Minuta de Contrato; 

18.1.4 – Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento; 

18.1.5 – Anexo V – Modelo de Procuração; 
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Pirajuba, 06 de novembro de 2020 

 

DIOGO QUINTILIANO DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO 
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       TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1) OBJETO 

 

Este Termo de Referência tem como objeto, realizar a contratação de empresa para 

licenciamento de software voltado para gestão do Regime Próprio de Previdência Social 

– RPPS do Município de Pirajuba, gerido pela Autarquia Municipal denominada Instituto 

de Previdência Municipal de Pirajuba-IPREMP. 

 

Estão inclusos na referida contratação, a conversão dos dados, treinamento dos 

servidores envolvidos e suporte técnico.  

 

2)  JUSTIFICATIVA  

  

Para uma gestão eficaz do RPPS, é necessário possuir um sistema específico para a 
Previdência Própria Municipal, que além de registrar as rotinas diárias de seu 
funcionamento, atenda também as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, Secretaria da Previdência Social e Receita Federal do Brasil. 
 
Portanto, considerando a dimensão das rotinas de abrangência do RPPS, bem como a 
constante otimização da gestão pública, é imprescindível a locação de um sistema 
específico, no qual as informações serão centralizadas, proporcionando maior agilidade, 
confiabilidade e controle de tais dados.  
 
A implantação do sistema, consequentemente introduzirá métodos e instrumentos de 
planejamento, otimizando a gestão administrativa, bem como o atendimento aos 
beneficiários do Instituto de Previdência Municipal de Pirajuba-IPREMP. 
 
 

3) DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
Os diversos itens compostos em cada módulo, deverão ser transparentes ao usuário, 

sendo vedado a geração de arquivos para importação, relativo a rotinas entre módulos do 

próprio sistema. 

 

Assim, passamos a detalhar os itens relativos aos tópicos que são pertinentes a gestão 

do RPPS: 

 

I – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  

 Confecção das guias de contribuição que deverão ser calculadas automaticamente 

de acordo com o plano de custeio estabelecido em lei, devendo haver identificação 

do órgão contribuinte, unidade orçamentária a ser empenhada e os dados mínimos 
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para atender a dinâmica da Secretaria de Previdência Social, relativo aos 

demonstrativos a serem enviados via CADPREV; 

 

 Confecção automática das guias de parcelamentos, de acordo com os Termos de 

Acordos de Parcelamentos, evidenciando os valores relativos ao principal, correção 

e juros, com a identificação do órgão contribuinte, unidade orçamentária a ser 

empenhada e os dados mínimos para atender a dinâmica da Secretaria de 

Previdência Social, relativo aos demonstrativos a serem enviados via CADPREV; 

 

 Arrecadação das guias de contribuição e de parcelamentos mencionadas nos itens 

anteriores, com as respectivas identificações necessárias para atender a dinâmica da 

Secretaria de Previdência Social, relativo aos demonstrativos a serem enviados via 

CADPREV; 

 

 Registro de cancelamento parcial ou integral de guia de arrecadação que foi 

parcelada; 

 

 Consulta o saldo de guias individualmente em tela, possibilitando identificar os 

valores devidos, recebidos e a receber; 

 

 Consulta situação de Termo de Acordo de Parcelamento individualmente em tela, 

possibilitando identificar o montante parcelado, os valores recebidos, saldo a 

receber, de acordo com a data informada, bem como toda a movimentação 

financeira até a referida data; 

 

 Emissão dos seguintes documentos/relatórios, com suas especificações mínimas 

exigidas; 

 

 Guia de contribuição individual (valores devidos) 

 Guia de contribuição consolidada (valores devidos): 

 Guia de arrecadação individual (valores arrecadados) 

 Guia de arrecadação consolidada por órgão (valores arrecadados): 

 Guia de parcelamento individual; 

 Guia de parcelamento por período; 

 Guia de valores parcelados individual (Guia de Contribuição que foi 

parcelada) 

 Guia de valores parcelados consolidada por órgão (Guia de 

Contribuição que foi parcelada); 

 Relação de guias de contribuição por período; 

 Relação de guias de arrecadação por período;  

 Relação de guias de parcelamento por período; 
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 Relação de guias parcelamentos por período; 

 Relação das guias de valores parcelados; 

 Minuta de Arrecadação das Guias de Contribuição por período com 

identificação das guias, receitas e descontos; 

 Minuta de Arrecadação das Guias de Parcelamento por período com 

identificação das guias, termo de parcelamento, receitas e descontos; 

 Declaração de Contribuições ao RPPS – Servidores Ativos (Modelo 

Secretaria da Previdência Social - Auditoria); 

 Declaração de Contribuições ao RPPS – Aposentados e Pensionistas 

(Modelo Secretaria da Previdência Social - Auditoria); 

 Declaração de Contribuições ao RPPS – Outros Benefícios (Modelo 

Secretaria da Previdência Social - Auditoria); 

 Saldo da Guia de Contribuição; 

 Saldo da Guia de Parcelamento; 

 

 

II – PROTOCOLO  E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

 

 Registro dos requerimentos, com a produção de documentos pertinentes a cada 

caso, devendo conter no mínimo, de acordo com necessidade de cada benefício 

previdenciário: 

 

o Protocolos 

 Número, data e nome requerente; 

 Tipo de benefício; 

 Campo descritivo para observações que o requerente achar 

necessário; 

 Movimentação processual:  

 Tramitação com registro de repartição/departamento de 

origem e destino, com registro de datas de entrada e 

saída; 

 Situação do resultado do requerimento (deferido, inferido 

ou em tramitação);  

 Manifestação do requerente, em caso de aposentadoria 

voluntária, após o resultado do requerimento, optando 

por permanecer em atividade ou aposentar com a 

identificação da fundamentação legal. 

o Atestados médicos 

 Médico;  

 Data; 

 Período de afastamento ou quantidade de dias; 

 CID principal e secundário; 

o Perícias Médicas 

 Agenda com identificação de local, data e horário; 

 Resultado da perícia médica, contendo no mínimo: 
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 Data realização; 

 CID principal e secundário; 

 Campos descritivos: 

o Anamnese; 

o Exame; 

o Diagnóstico; 

o Conclusão; 

 Identificação dos quesitos: 

o Situação laborativa de estar apto ou não para o 

trabalho; 

o Necessidade de reabilitação ou remanejamento; 

o Necessidade de nova perícia; 

o Data término do benefício. 

 

o Concessão de Benefícios Previdenciários 

 Ato Concessório: 

o N.º; 

o Data; 

o Vigência; 

o Responsável; 

 Tipo de Benefício; 

 Fundamentação; 

 Tipo de Regime Previdenciário; 

 % Cota rateio no caso de pensão; 

 Campos descritivo para observações; 

 

 Emissões dos seguintes relatórios: 

 

o Requerimento com identificação dos campos necessários, local e data, 

sendo que no caso de aposentadoria, deverá conter modelo definido em 

Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

nos casos em que houver a manifestação do servidor para aposentadoria 

voluntária. 

o Agendamento de perícias médicas; 

o Laudo Médico Pericial; 

o Comunicado do Resultado Perícia; 
 

III – CADASTRO PESSOAS FÍSICAS 

 Cadastro pessoas físicas, classificando se é segurado, dependente, curador, 

procurador ou outro tipo, com os dados mínimos necessários para atender as 

necessidades do RPPS; 

  

IV -  DADOS EMPREGATÍCIOS/FUNCIONAIS 

 

 Registro dos dados empregatícios/funcionais, devendo conter no mínimo: 

o Data admissão no serviço público; 

o Órgão Empregador; 
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o Lotação; 

o Cargo Efetivo 

 Descrição; 

 Data da nomeação; 

 Data da Posse; 

 Data do Início do Exercício 

 Data Exoneração; 

o Cargos Comissionados 

 Descrição; 

 Data da nomeação; 

 Data da exoneração; 

 Fundamentação em caso de Apostilamento; 

o Função Gratificada   

 Descrição; 

 Data da nomeação; 

 Data da exoneração; 

o Tempo de serviço/contribuição no serviço público, identificando 

período, órgão, regime previdenciário e quando se tratar de tempo 

averbado, número da certidão e sua respectiva data; 

o Tempo de serviço/contribuição na iniciativa privada, identificando 

período, órgão/empresa e quando se tratar de tempo averbado, número 

da certidão e sua respectiva data; 

o Períodos de licença sem vencimento com identificação se houve ou não 

contribuição previdenciária; 

o Períodos de cessão a outros órgãos; 

o Período de tempo se serviço/contribuição exercido exclusivamente em 

funções de magistério; 

o Períodos de férias prêmio não gozadas. 
 

V - CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 Apuração automática de tempo concomitante, mediante cadastro dos dados 

empregatícios/funcionais; 

 Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, nos moldes estabelecidos pela 

Portaria MPS n.º 154/2008. 

 
VI  - SIMULADOR DE BENEFÍCIOS 

 

 Registro da simulação de concessão de aposentadorias voluntárias, com emissão 

do resultado, contendo no mínimo: 

 Número da simulação; 

 Data simulação; 

 Matrícula; 

 Nome; 

 CPF; 

 Cargo; 

 Data de ingresso no serviço público; 
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 Data da posse; 

 Tempo Total; 

 Tempo de Carreira; 

 Tempo no Cargo Efetivo; 

 Tempo no Serviço Público; 

 Identificação de quais as regras o servidor já completou os requisitos 

necessários; 

 Identificação de quais as regras o servidor não completou os requisitos 

necessários. 

 
VII  - CENSO PREVIDENCIÁRIO 

 

 Registro de censo previdenciário ou prova de vida, com identificação do 

responsável pelo procedimento, havendo controle da falta de qualquer tipo 

de documento, para entrega posterior; 

 Manter histórico por data de cada censo/prova de vida realizado por 

beneficiário; 

 Emissão do relatório de recenseamento previdenciário, contendo todos os 

dados cadastrais e de seus beneficiários.  

 

VIII - FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 Item integrado com o cadastro de pessoa física, protocolo e concessão de 

benefícios, possibilitando o vínculo do servidor a uma empresa, para 

processamento da folha de pagamento, permitindo no mínimo: 

 

 Realização de reajustes automáticos para os servidores com ou sem 

paridade, mediante cadastro de lei ou ato normativo, com possibilidade 

de reajuste retroativo; 

 Cadastro de descontos permanentes tais como pensão alimentícia, 

sindicato e associação com registro de parâmetros vinculados a 

salários mínimos, proventos brutos, proventos líquidos ou porcentagem, 

de forma que fique automático os lançamentos mensais de tais 

descontos; 

 Lançamento manual de valores variáveis na folha de pagamento, 

podendo haver a suspensão de um ou mais descontos no mês em 

referência, ficando automático sua reversão no mês subsequente; 

 Importação de dados, via arquivo texto, de valores a serem 

descontados em folha de pagamento; 

 Visualização da movimentação financeira do servidor individual no mês 

em referência, podendo consultar meses anteriores ou posteriores, 

através de botões de navegação; 
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 Geração de arquivos para pagamento da folha de pagamento, de acordo com 

layout estabelecido pela Instituição Financeira conveniada do RPPS, contendo 

no mínimo as seguintes opções: 

o Instituições Bancárias: 

o Tipo de Geração de arquivo: 

 Regime Previdenciário; 

 Servidores selecionados. 

 Integração dos contracheques com o site institucional do RPPS, mediante 

cadastro do beneficiário, para que possa emiti-lo via internet; 

 Integração com o Portal de Transparência do RPPS relativo aos dados da 

folha de pagamento; 

 Consistência de todos os segurados/beneficiários constantes na folha de 

pagamento com o arquivo SISOBI do Governo Federal; 

 Geração de arquivos para o SICOM, módulo Folha de Pagamento; 

 Geração do arquivo para qualificação cadastral do eSocial; 

 Leitura do arquivo de retorno da qualificação cadastral via eSocial, 

identificando os segurados e beneficiários que foram glosados com os 

respectivos motivos; 

 O sistema deverá efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que 

seja necessário paralisar os setores que efetuam lançamentos e/ou consultas;   

 Permitir a inclusão do logotipo da entidade no cabeçalho dos relatórios. 

 Permitir que todos os relatórios a serem impressos, tenham a opção de salvar 

na extensão PDF.   

 

 Emissão das seguintes relatórios: 

 Folha de Pagamento Analítica Geral, com parametrização de 

empresas, regimes previdenciários e bancos; 

 Folha de Pagamento Alfabética Geral, com parametrização de 

empresas, regimes previdenciários e bancos; 

 Mapa de Empenho ou Resumo Analítico, com parametrização de 

empresas, regimes previdenciários e bancos; 

 Proventos líquidos, com parametrização de empresas, regimes 

previdenciários e bancos; 

 Proventos e Descontos com parametrização de empresas, regimes 

previdenciários e bancos; 

 Contracheques individuais ou por empresas e regimes previdenciários; 

 Ficha Financeira Anual individual ou por empresas; 

 Proventos reajustados por empresa e regime previdenciário, contendo 

os valores sem reajustes e reajustados para conferência; 

 

IX – AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 
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 Registro da Autorização de Aplicação e Resgate - APR, de acordo com o 

modelo disponibilizado pela Secretaria de Previdência Social e sua 

respectiva emissão; 

 Integração dos APRs com o site institucional do RPPS para fins de 

publicidade; 

 
X – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS 

 

 Registro do detalhamento de receitas e despesas previdenciárias, contendo 

no mínimo as seguintes especificações: 

o Despesas: 

 Competência; 

 Descrição analítica e seus respectivos valores; 

 Totalizador. 

o Receitas 

 Competência; 

 Descrição analítica e seus respectivos valores; 

 Totalizador. 

o Saldo financeiro 

 Competência; 

 Descrição analítica e seus respectivos valores; 

 

 Emissão mensal das Receitas e Despesas Previdenciárias; 

 

XI – GESTÃO ADMINITRAIVA 
XI.1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

  Apuração automática do valor anual da Taxa de Administração, sendo este 

integrado com o item Contribuições Previdenciárias; 

 Registro das despesas administrativas; 

 Acumular a sobra da Taxa de Administração do exercício de exercícios 

anteriores. 

XI.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 Registro de todos os membros da estrutura organizacional, contendo no 

mínimo: 

o Nome; 

o Descrição do função; 

o Mandato com datas de início e fim; 

XI.3 - ATAS 

 Registro de atas, contendo no mínimo: 

o Data; 

o Estrutura organizacional; 

 Emissão da Atas por data; 

 
 

XII – ACESSO REMOTO, ATUALIZAÇÃO E BACK-UP 

 Suporte mediante acesso remoto com licença paga, a ser disponibilizado dentro 

do menu do sistema; 
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 Atualização do sistema de forma automática, mediante integração entre o 

servidor do cliente e o da empresa de software; 

 Realização de back-up mediante procedimento manual pelo usuário do sistema; 

 Realização de back-up automático, em dia e hora a ser definido pelo usuário do 

sistema. 

 

4) CRITÉROS DE ACEITABILIDADE 

 

Caso o pregoeiro ou a entidade solicitante ache necessária a realização de 

demonstração , a empresa que ofertou o menor valor fará a apresentação do software a 

ser contratado, em data e horário a ser definido, para equipe técnica do Instituto de 

Previdência Municipal de Pirajuba-IPREMP, com a finalidade de classificação de 

proposta onde a mesma emitirá atestado de atendimento aos requisitos do Edital, 

devendo atender no mínimo 80% (noventa e cinco por cento) dos requisitos,  desde  que 

a empresa licitante se comprometa a no prazo máximo de 1 (um) mês para implementar 

as funções não atendidas (dentro do patamar de 20%), sob pena de aplicação de 

sanções e multas contratuais.  

Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de 

Referência pela empresa licitante na demonstração da amostra do sistema, o 

PREGOEIRO  convocará a empresa licitante subsequente, na ordem de classificação, 

para que se habilitada faça a respectiva demonstração do sistema, sendo avaliada nos 

mesmos moldes da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a apuração 

de um software que atenda todas as exigências do Termo de Referência.  

 

5) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

5.1) IMPLANTAÇÃO SISTEMA 

O início da implantação deverá ser realizado imediatamente após a assinatura do 

contrato, e deverá ser totalmente implantado, em pleno funcionamento no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias.  

5.2) TREINAMENTO DOS SERVIDORES 

Após a assinatura do contrato, a empresa deverá realizar capacitação dos servidores 

indicados pela Superintendência do Instituto para utilização do software, que deverão ser 

instruídos sobre todos os elementos essenciais para a utilização do software para a 

realização do serviço, sendo estimado 40 (quarenta horas), divido em 05 (cinco) dias, 

sem custos para o Instituto. 

Deverá ser disponibilizado um técnico in loco, para acompanhamento do processamento 

mensal da folha de pagamento, durante os primeiros 03 (três) meses, com permanência 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 

 

mínima de 02 (dois) dias para cada mês, caso seja necessário, mediante solicitação da 

Superintendência. 

A prestação dos serviços deverá ocorrer através de técnicos especializados nas áreas afins, 

os quais constarão de relação a ser protocolada juntamente à contratante. A substituição de 

técnicos para prestação dos serviços estabelecidos neste TERMO DE REFERÊNCIA, 

deverá ser comunicada previamente à contratante. 

5.3) CONVERSÃO 

Fica fixado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização da conversão de base de 

dados do sistema atualmente utilizado pelo Instituto, sendo que havendo motivos de 

incompatibilidade de linguagens/banco de dados, as informações deverão ser inseridas 

de forma manual na sede do Instituto, não ultrapassando o prazo máximo aqui fixado. 

 

6.) ATENDIMENTO 

As empresas interessadas em participar deste certame licitatório deverão atender os 

seguintes critérios: 

 

1. Possuir em seu quadro de funcionários, profissionais com graduação em Sistema 

da Informação; 

2. Comprovar sua capacidade técnica para realização dos serviços de locação de 

sistemas, através de atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) 

serviços fornecidos, período, identificação do emitente e manifestação quanto à 

qualidade e/ou satisfação dos serviços; 

3. Atender as especificações funcionais do objeto 

 As empresas deverão disponibilizar estrutura física para assistência técnica através de 

acesso remoto, bem como outros meios de comunicações disponíveis (fac-símile, e-mail, 

telefone, correios, dentre outros) nos dias úteis em horário comercial. 

 

7) - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas originárias da contratação objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA serão 

realizadas com a cobertura da seguinte dotação orçamentária própria do Instituto de 

Previdência Municipal de Pirajuba-IPREMP, sendo:  

03.03.09.09.272.0182.2085.3.3.90.40.02 – Locação de Softwares. 

 

Pirajuba/MG, 06 de novembro 

 

Sílvio dos Reis de Oliveira 
Presidente do IPREMP 
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ANEXO II 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

ANEXO II  

MODELO DA PROPOSTA 

 

1. A presente licitação tem por objeto o “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA REDE INTERNA DO 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRAJUBA 

CONFORME CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DESCRITAS NO 

ANEXO II”, conforme se segue: 

 

A Prefeitura Municipal de Pirajuba 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Pirajuba, _____de___________de_____ 

 

PROPONHO ENTREGAR OS MATERIAIS PELO PREÇO GLOBAL DE R$___________(___________) 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES  DOS ITENS A SEGUIR: 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO R$ UNT R$ TOTAL 

1 12 LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS   

 

A presente proposta tem validade para 60 (sessenta) dias. 

 

Atenciosamente, 

 

EMPRESA LICITANTE: _____________________________ 

 

 

 

ASSINATURA COM CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE 

 

 

Obs.: A Proposta deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não 

sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ________ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 

PARA USO NA REDE INTERNA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

MUNICIPAL DE PIRAJUBA CONFORME CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 

DESCRITAS NO ANEXO I QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO 

DE PIRAJUBA, E DE OUTRO, ______________________, DE CONFORMIDADE 

COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS. 

 

1.1 - DA CONTRATANTE 

1.1.1 - O MUNICÍPIO DE PIRAJUBA - MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ sob nº. 18.428.847/0001-37, com endereço em Pirajuba - MG, na Praça José Moisés 

Miziara Sobrinho nº 10, Centro, doravante denominada PREFEITURA, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, SR. RUI GOMES NOGUEIRA RAMOS, brasileiro, 

separado judicialmente, engenheiro civil, portador do CPF n. 185.771.058-49, residente e 

domiciliado no município de Pirajuba/MG, na Rua Pedro Ferreira da Rocha, 145, Bairro 

Dourados 

 

1.2 - DO CONTRATADO 

1.2.1 – ___________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

_____________________, Rua ______________, n. _______, bairro ___________, 

inscrita no CNPJ sob o n. _____________________, representada legalmente pelo sócio 

Sr. _______________________, brasileiro (a), casado (a), inscrito (a) no CPF sob o n. 

_____________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. _____________, 

SSP/____, residente e domiciliado (a) __________________. 

Com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas 

jurídicas aplicáveis à espécie, as partes contratantes resolvem deliberadamente pactuar o 

presente contrato de locação de softwares e prestação de serviços correlatos, o que fazem 

mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 
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1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1 - A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº. 

115/2020, Pregão Presencial Nº. 079/2020, regulando-se por suas cláusulas, pela Lei 

Federal Nº. 10.520/02 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto do presente contrato a locação, para uso temporário e não exclusivo, 

em favor do CONTRATANTE, dos seguintes softwares e sistemas: 

(descrever softwares). 

2.2 O licenciamento compreende a manutenção legal, corretiva e evolutiva durante o 

período contratual, esta última definida de acordo com critérios de viabilidade técnica, 

conveniência e adequação mercadológica aferidos exclusivamente pela CONTRATADA. 

2.3. De acordo com a proposta de preços vencedora, também farão parte do objeto a 

prestação dos seguintes serviços especializados: 

a) Configuração e parametrização conforme procedimentos do CONTRATANTE. 

b) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas contratados. 

c) Suporte técnico operacional, exclusivamente nos sistemas contratados, com 

possibilidade de estabelecimento de técnico residente onerosamente cedido. 

d) Serviços de alterações específicas do CONTRATANTE, quando solicitado. 

e) Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem 

implantados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA  

3.1 O presente instrumento terá duração de 12 meses, contados a partir da data de 

implantação do(s) sistema(s), nos termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 

8.666/93 e normas complementares. 

3.2. O presente instrumento poderá ser rescindido, por quaisquer das partes contratantes, na 

vigência no contrato, bastando um comunicado por escrito, no prazo de pelo menos 120 

(cento e vinte) dias anterior a rescisão pretendida. Fluído o prazo de vigência, os 
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aplicativos licenciados poderão ser automaticamente bloqueados para alterações na base de 

dados, sendo garantido a este consultas irrestritas a telas, relatórios e documentos, bem 

como a obtenção gratuita de cópia da base de dados produzida, em formato “txt”. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pela locação dos SISTEMAS, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA os valores disposto no Anexo I do presente contrato.  

4.2 Em caso de atraso, incidirá sobre o valor das locações multa de 2% (dois por cento), 

mais juros de 0,030% ao dia. 

4.3 Os valores contratados serão corrigidos anualmente, de acordo com a variação do IGP-

M acumulado no período. 

4.4 Em caso de atraso nos pagamentos, será cabível correção monetária, durante o período 

de inadimplência, de acordo com o IGP-M acumulado no período. 

4.5 Os pagamentos obedecerão ao disposto no Edital de Licitação quanto a prazos e 

condições de pagamento, sendo que, em caso de eventuais omissões, fica estabelecido o 

pagamento de qualquer serviço contratado em até quinze dias após sua regular execução e 

liquidação, desde que emitida e recebida no órgão licitante a competente nota fiscal de 

prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 As despesas decorrentes da locação do Sistema objeto do presente contrato, correrão 

por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 ___________ 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA 

 

6.1 A contratada é a desenvolvedora e/ou licenciadora dos softwares licenciados, 

concedendo ao contratante as licenças de uso temporárias e não exclusivas estabelecidas no 

presente contrato. 
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6.2 Fica vedado ao CONTRATANTE realizar a sublocação, empréstimo, arrendamento ou 

transferência dos softwares licenciados, assim como a engenharia reversa, a decompilação 

ou a decomposição  do(s)  referido(s) sistema(s). 

6.3 Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os sistemas 

deverão permanecer on line por até 96% do tempo de cada mês civil. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1 Caberá ao CONTRATANTE: 

7.1.1 Efetuar os pagamentos decorrentes da locação objeto deste contrato. 

7.1.2 Os pagamentos serão realizados 30 dias após e emissão do Nota Fiscal eletrônica, 

em conta PJ em nome da Contratada.  

7.1.2 Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 

registros, documentação e demais informações necessárias à fiel execução do presente 

contrato. 

7.1.3 Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela 

CONTRATADA. 

7.1.4 Conceder à CONTRATADA acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de 

rede ou intranet. 

7.1.5 Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à 

CONTRATADA, indicando um responsável que acompanhará as tramitações desta pela 

internet, respondendo-as diariamente. 

7.1.6 Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter 

backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de 

falha da máquina, dando prioridade aos técnicos da CONTRATADA na utilização de 

qualquer recurso necessário à fiel execução do presente contrato. 

7.1.7 Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas. 

7.1.8 Parametrizar o sistema, em nível de usuário, inclusive no tocante às modificações de 

alíquotas de tributos, multas e contribuições, além de atualizar as fórmulas de cálculo dos 

sistema(s) quando necessário. 
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7.1.9 Manter as bases de dados atualizadas de acordo com a versão de banco de dados 

adotada pela CONTRATADA, e desde que esta tenha concedido aviso de alteração com 

prazo mínimo de noventa dias. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Caberá a CONTRATADA: 

8.1.1 Converter dados para uso pelos softwares, instalar os sistemas objeto deste contrato, 

treinar os servidores indicados na sua utilização, prestar suporte para todos os usuários do 

sistema. 

8.1.2 Manter operacionais todas as funcionalidades descritas no Anexo II. 

8.1.3 Tratar como confidenciais, informações e dados do CONTRATANTE, guardando 

total sigilo em face de terceiros. 

8.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas 

no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.1.5 Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de 

alteração específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar 

orçamento acompanhado de cronograma para execução dos serviços. 

8.1.6 Garantir o atendimento de técnico presencial, quando requisitado, em até quatro dias 

úteis contados da outorga de autorização expressa para execução de serviços de 

atendimento in loco, e atendimento imediato utilizando meios Eletrônicos (telefone, email, 

acesso remoto.) 

CLÁUSULA NONA - DO TREINAMENTO 

9.1 O treinamento na operacionalização do sistema, quando contratado, poderá ser 

realizado nas dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via 

internet: 

9.1.1 A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem 

treinados mediante o pagamento da hora técnica respectiva, acrescida das despesas de 

deslocamento, alimentação e estadia do técnico palestrante quando o treinamento ocorrer 

das dependências da CONTRATANTE. 

9.1.2 O treinamento na sede da CONTRATANTE poderá incluir ou não o fornecimento 

oneroso de material didático. 

9.1.3 O treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência 

de problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer 
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outro fator correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente 

faturado quando refeito sem culpa da contratada. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DA EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO NOS 

SISTEMAS 

 

10.1 As melhorias/modificações nos sistemas poderão ser legais, corretivas ou evolutivas. 

10.1.1 As melhorias/modificações evolutivas serão classificadas em específicas ou gerais, 

conforme sua iniciativa tenha partido da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, 

respectivamente. 

101.2 As modificações evolutivas de caráter geral serão periodicamente disponibilizadas 

pela CONTRATADA, com seu custo incluído no preço mensal da locação/licenciamento 

dos sistemas. 

10.1.3 As modificações evolutivas específicas - serão objeto de análise por parte da 

CONTRATADA, que declarará a sua viabilidade técnica e formalizará orçamento para 

prévia aprovação por parte da CONTRATANTE, desenvolvendo-as e disponibilizando no 

prazo que indicar. 

10.1.3.1. Considerar-se modificação evolutivas especificas passiveis de cobrança adicional 

aquelas em que as soluções estejam disponibilizadas pelo sistema e que de comum acordo 

o município solicite a adequação da melhoria para atender uma necessidade pontual. 

10.1.3.2. Não serão classificados como modificações evolutivas especificas passiveis de 

cobrança adicional aquelas oriundas por incapacidade e  erros  do sistema na geração de 

relatórios gerenciais administrativos, contábil e outros com campos incompletos ou 

inoperantes, ausência  de comandos, formulários ou regras dentro dos módulos do sistema  

de campos necessários para a inserção de dados no sistema para o perfeito gerenciamento 

administrativo municipal, mesmo que não conste no rol definido do PCASP ou 

Obrigatórios de Prestação de Contas aos tribunais do estado e outros órgãos de fiscalização. 

10.1.4 As modificações de natureza legal para atendimento da legislação federal ou 

estadual ou municipal, o que inclui os relatórios e geração e validação de arquivos para os 

tribunais de Conta do Estado, CGU e ECT, serão introduzidas nos sistemas durante a 

vigência do contrato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, e, caso não haja tempo 

hábil para implementá-las até o início das respectivas vigências, a CONTRATADA 
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procurará indicar soluções alternativas para atender as determinações legais até a 

atualização dos sistemas. 

10.1.5 As atualizações de cunho corretivo, originadas a partir da verificação de erros de 

processamento, serão fornecidas sem custo para a CONTRATANTE. 

10.1.6 As modificações/melhorias evolutivas ou de natureza legal serão introduzidas nos 

sistemas originalmente licenciados e distribuídas toda vez que a CONTRATADA as 

concluir, cabendo à CONTRATANTE implantar cada nova versão no prazo de até 30 

(trinta) dias de seu recebimento, findos os quais a CONTRATADA deixará de fornecer 

suporte a versão antiga. 

10.2 A ausência de disponibilização das modificações evolutivas relacionadas à legislação 

municipal não implicará em qualquer responsabilidade para a CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO SUPORTE TÉCNICO 

 

11.1. O suporte técnico pós-implantação deverá ser sempre efetuado por técnico habilitado 

em favor de usuário devidamente treinado, sem ônus a CONTRATANTE, e compreenderá: 

11.1.1 Esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos 

sistemas.  

11.1.1.1 Realização de quaisquer atividades técnicas relacionadas ao uso do sistema que 

inclui: validação dos dados de prestação de contas nos tribunais em especial ao Envio de 

Remessa ao SICOM inclusive as inconsistências encontradas na validação do mesmo;  

11.1.2 Realização de quaisquer atividades técnicas relacionadas a erros derivados de falha 

dos usuários ou erros no banco de dados. 

11.1.3 Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de 

operação, queda de energia ou falha de equipamentos caso não haja backup de segurança. 

11.1.4 Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades 

técnicas relacionadas à utilização dos sistemas. 

11.1.5 Desenvolver relatórios específicos. 

 11.2. Este atendimento será realizado por qualquer meio de comunicação convencional ou 

eletrônico, e, em último caso, mediante visita in loco de técnico habilitado. 

11.3 O suporte telefônico ou outro meio eletrônico deverá ser disponibilizado pela 

CONTRATADA sem ônus para o município. 

11.4 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA se responsabilizará por qualquer alteração 
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ou modificação dos softwares realizada por pessoas não credenciadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

12.1 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se 

reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao 

presente se aderirá, passando a fazer parte dele.     

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

13.1 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 

ensejará a rescisão do contrato: 

a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

c) Em caso de inadimplemento superior a noventa dias, a execução do presente contrato 

poderá ser suspensa. 

d) Rescindido ou distratado o contrato, a empresa contratada deverá disponibilizar, cópia 

de toda a base de dados produzida e armazenada durante o período de vigência contratual, 

acompanhada dos layouts e demais informações pertinentes e necessárias à conversão de 

dados, tudo isto sem prejuízo da obrigação de manter a base produzida arquivada por no 

mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado do processo 

administrativo que determinou a extinção do vínculo contratual. Em paralelo, ficará a 

contratada obrigada a providenciar em todas máquinas, por tempo indeterminado, modulo 

de todos sistemas contratados pelo município em modo de consulta, emissão de relatórios e 

impressão. Deve –se ainda mediante justa remuneração, manter todo e qualquer serviço 

necessário à condução da máquina administrativa, evitando-se a paralisação total ou parcial 

de setores essenciais da administração pública enquanto não ultimado um novo processo 

licitatório.   

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS PENALIDADES  
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14.1 Em caso de inexecução, total ou parcial do presente contrato, serão aplicadas as 

penalidades dispostas no Edital, as quais se tornam parte integrante da presente minuta 

contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 

15.1. As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de CONCEIÇÃO 

DAS ALAGOAS MG para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente 

contrato. 

15.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 

02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) 

testemunhas. 

 

Pirajuba, _____  de ___________ de _________. 

 

 

 

 

RUI GOMES NOGUEIRA RAMOS  
Prefeito Municipal de Pirajuba - MG 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS:1 - ________________________      2 - ________________________  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

 

A empresa ................................................... (nome ou razão social da licitante), inscrita no 

CNPJ sob o nº ........................, com sede no endereço sito à 

............................................................ (endereço completo da licitante), em cumprimento ao 

exigido no Edital do Pregão Presencial nº. 079/2020, bem como o disposto no art. 4º, VII, 

da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os 

requisitos exigidos para habilitação no presente processo licitatório. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

 

 

Pirajuba/MG, ____/___/______.  

  

_______________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 
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OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 

empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura 

Municipal de Pirajuba. 

ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

Á Prefeitura Municipal de Pirajuba 

 

Ref.: Pregão Presencial Nº. 079/2020 - PMP 

Assunto: Credenciamento 

 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº_____________________________ credenciamos o 

Sr.________________________________, portador da carteira de identidade 

nº.____________ e do CPF nº. ____________________, para nos representar na licitação 

em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a 

recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

 

Pirajuba-MG, ___/___/______. 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 

 (FIRMA RECONHECIDA) 

 

 

 

 

 

 

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 

empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura 

Municipal de Pirajuba. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE MENOR 

Pregão Presencial nº 079/2020 

 

 

.............................................................................................. (razão social da empresa), 

CNPJ nº ....................................., sediada em .........................................................(endereço 

completo), declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvando que, 

caso empregue ou venha empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, somente o faz ou 

fará na condição de aprendiz, que não utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, ou 

tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão-de-obra infantil, que 

não infringiu as normas de proteção ao trabalho adolescente, que não foi autuada no ano 

em curso ou anterior por infrações às normas de segurança e saúde do trabalhador 

adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar seu acesso e freqüência regular na escola.  

 

Pirajuba, ____/____/_____. 

 

_______________________________________________ 

nome e número da carteira de identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A Declaração de Menor deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo 

padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé 

da Prefeitura Municipal de Pirajuba. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 

LICITAR. 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar no Pregão Presencial n.º. 

079/2020, que ...................(nome ou razão social do licitante)..........................: 

a) não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar 

com o Poder Público; 

b) não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com o Poder Público; 

c) não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo; 

d) não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, 

sujeita a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na 

presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

 

 

Pirajuba/MG, ____/___/_____. 

 

_________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 

empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura 

Municipal de Pirajuba. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

___________________________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº. 

______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 

________________________________________________________, portador da Carteira 

de Identidade nº. __________________ e do CPF nº. ______________________, 

DECLARA, para fins do disposto no subitem 8.3 do Edital do Pregão Presencial nº. 

079/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa 

ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

Pirajuba/MG, ____/____/_____. 

 

 

 

_________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 

empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura 

Municipal de Pirajuba. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37 

PRAÇA JOSE MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP- 38.210-000 – FONE– FAX (34) 3426-0100 

 

ANEXO IX 

RECIBO DE EDITAL 

 

Eu,.........................................................................................................................., brasileiro 

(a), .................................................. (estado civil), inscrito no CPF sob o 

nº.................................................................., residente e domiciliado na cidade de 

...........................................-........... na ............................................................... 

................................................................................................................................. (endereço 

completo),.................................................................................... (cargo na empresa) da 

empresa .......................................................................................... 

....................................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 

.............................................................., situada na ................................................ 

................................................................................................................................. (endereço 

completo), telefone: ...................................................., declaro para os devidos fins de 

direito, que recebi, em nome da empresa acima citada, nesta data, cópia legível do Edital de 

Licitação – Pregão Presencial nº. 079/2020, formalizado no Processo Administrativo nº. 

PMP/CPL/115/2020  

Por ser verdade, dato e subscrevo o presente. 

  

Pirajuba - MG, .............. de .............................................. de 2020. 

 

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

Assinatura 

 

 

IMPORTANTE: As interessadas em participar do Pregão Presencial em referência 

deverão enviar o presente recibo, devidamente preenchido, sob pena de não serem 

notificadas das alterações que eventualmente o Edital venha a sofrer. 


