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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
ID BANCO DO BRASIL Nº: 851810
(Processo Administrativo n° 001/2021)
I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

a partir do dia 15/01/2021, às 16:00 horas;
28/01/2021, às 08:00 horas;
28/01/2021, às 09:30 horas.

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público denominado
PREGOEIRO, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço
eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema.
III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL – Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, JaguaquaraBahia.
IV - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Locação de serviços técnicos especializados em Software, para atender as demandas da administração
pública do Município de Jaguaquara/BA.

V – SECRETARIA REQUISITANTE:
Requisitado pela Secretaria Municipal Administração.
VI - ORÇAMENTO SIGILOSO
O valor estimado desta licitação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances, conforme art. 15, Inciso 2, do Decreto nº 10024/19.
VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade: 2.003; 2.009; 2.025; 2.029; 2.035; 2.039; 2.042; 2.052; 2.059;
Elemento despesa: 33.90.39.00;
Fonte do recurso: 00; 01; 02; 14; 19.

VIII–CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço global.
IX–PRAZOS E EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
Vigência do Contrato: 11 (onze) meses.
Execução do serviço: conforme termo de referência.

X– ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única;
Anexo IV- Minuta do Contrato.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o
HORÁRIO DA BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL,
designada pela Portaria nº 119/2019, sediada à Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia,
Jaguaquara- Bahia, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamentomenor preço global nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,do Decreto nº 043/2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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1. O OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Locação de serviços técnicos
especializados em Software, para atender as demandas da administração pública do Município de
Jaguaquara/BA.

1.1 Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2 O critério de julgamento adotado será o menor preçoglobal observadas as exigências contidas neste Edital
e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Projeto/Atividade: 2.003; 2.009; 2.025; 2.029; 2.035; 2.039; 2.042; 2.052; 2.059;
Elemento despesa: 33.90.39.00;
Fonte do recurso: 00; 01; 02; 14; 19.

3. TIPO
3.1 Menor Preço.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o
credenciamento do usuário, através do Banco do Brasil.
4.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será pessoal
e intransferível para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites
de suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitações-e devem ser obtidos, exclusivamente,
junto ao Banco do Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde.
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste
Pregão Eletrônico.
5.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
5.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
5.2.2 Estiverem com falência decretada;
5.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaquara;
5.2.4 Reunidas em consórcio.
5.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
5.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
5.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente,
acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável
técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licitantes encaminharão, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.1.
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6.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoese.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas.
7.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e
lances.
7.3 O licitante deverá indicar especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas no
Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca do
produto cotado, quando for o caso;
7.4 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo “informações adicionais” (folders,
prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome
da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a
identificação do licitante.
7.5 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.6 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o serviço ou produto
ofertado, expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso,
ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
7.7 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares,
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das planilhas
de preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados,
aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas diretas e
indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado.
7.8 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será
utilizado pelo licitante arrematante.
7.9 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
para início da sessão pública.
7.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o contrato,
considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo.
7.11 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares,
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
7.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
8.2. Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.
8.3. OPregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
8.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
8.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valoresentre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme o sistema.
8.1.
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8.10 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o curso de todo certame licitatório, até
mesmo após a fase de disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão

8.11
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.12A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.13Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.14Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
8.14.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.15Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.16Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.17
Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.20
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.21
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
8.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.27 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.28 Havendoeventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º,
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos:
8.28.1
no pais;
8.28.2 por empresas brasileiras;
8.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
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8.29
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou
os lances empatados.
8.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)horas, envie a proposta
readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.31
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
9.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
9.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este edital.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.
9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
9.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.11 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
9.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar
índice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada,
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus
administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
10.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
10.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
10.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
10.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante;
10.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
10.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão (Lei 12.440/11).
10.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.1.3.1
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados
da data da sua apresentação;
10.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1.4.1 Atestado ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com a identificação do emitente responsável, comprovando que o licitante executou ou está executando atividades
e serviços ou forneceu ou está fornecendo produtos pertinentes ao objeto deste pregão.
10.1.4.2 Alvará de funcionamento da empresa licitante, em plena validade.
10.1.4.3 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o
parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
10.1.5 OUTROS DOCUMENTOS
10.1.5.1 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
a)Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei
n.º 8.666/93;
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
10.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de
imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante
apresentação dos originais.
10.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no
presente edital e seus anexos.
10.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
10.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas.
11. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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11.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o
caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
11.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa anuência da Administração.

12 .DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
14.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico
através do e-mail licita_jaguaquara@hotmail.com , ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente
de LICITAÇÃO - COPEL, situada na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar,Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
14.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
14.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
14.1.3As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro.
14.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação.
14.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
15. RECURSO
15.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes
da fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através
da opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico.
15.2 O Sistema aceitará esta intenção em até 24 (vinte e quatro) horas, ao ato de declaração do vencedor; a
ausência desta manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso.
15.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes
do recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente
15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviadospor meio eletrônico através do e-mail
licitacao_jaguaquara@hotmail.com, ou presencialmente no Setor de Licitações desta Prefeitura situado naPraça
J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
15.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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15.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
15.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
15.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo
Pregoeiro.
15.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL.
15.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de
recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei
n° 10.520/2002.
15.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16. CONTRATAÇÃO
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois
firmará contrato específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da
minuta que integra este edital.
16.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no
prazo de até 08 (oito) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
16.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho
(CNDT) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com 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.
16.2.2 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 de que trata o subitem 16.2.1,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.
16.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
16.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.
16.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for
o caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
16.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa anuência da Administração.
17. DOS PRAZOS
17.1. Conforme item IX.

18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
18.1 O (s) pagamento (s) devido (s) à Contratada será (ão) efetuado(s) pela PMJ através de Ordem Bancária, mediante
depósito na conta corrente da Contratada, após entrega dos materiais, no prazo, valor e condições estabelecidas no
Contrato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho,
a qual será conferida e atestada pelo servidor ou Comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no
art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fato impeditivo provocado pela Contratada.
18.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
18.3 O (s) pagamento(s) indicado no item 18.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMJ.
18.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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18.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e
parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de débitos
trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal, exigidas na fase de habilitação do
certame licitatório.
18.6 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n° 480 de 15 de dezembro de
2004.
18.7A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
18.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.

19. SANÇÕES
19.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
19.2 -Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o Município Jaguaquara poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital,
no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (02) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
19. 3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
19.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMJ a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens anteriores.
19.5 O percentual de multa previsto no terceiro item deste tópico, incidirá sobre o valor atualizado do contrato, tendo
como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir
da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.
19.6 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive
indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
20.1Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS
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21.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e
seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
21.2 Fica reservado à Administração o direito de:
a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de
correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data
marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições.
21.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que devería constar originalmente da proposta.
21.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
21.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
21.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições
legais pertinentes.
21.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do
licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública.
21.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
21.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação
e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
21.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
21.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara - Bahia.
21.12As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
21.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos,
impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo “Chat de Mensagens”.
22. FORO
22.1 Fica designado o foro da Comarca de Jaguaquara, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste edital.
23. ANEXOS DO EDITAL
23.1 Indicados no campo VII – Dados do Edital.

Luana Gomes Damasceno
PREGOEIRA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de empresa de tecnologia para prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública
Municipal com a prestação de serviços correlatos, licenciamento de uso e suporte técnico dos módulos/aplicativos de
Gestão Orçamentaria e Contábil, Tesouraria, Planejamento, Custos, Indicadores e Informações de Gestão
Pública, Transparência Municipal, Gestão Tributária, Atendimento ao Cidadão, Nota Fiscal Eletrônica,
Protocolo, Gestão de Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Contracheque Online, Registro de Ponto,
Apuração do Ponto Eletrônico, Atendimento ao e-Social, Gestão de Patrimônio, Gestão de Compras e
Licitações, Gestão de Almoxarifado, Gestão de Frotas, Gestão Educacional, Portal de Pais e Alunos e Portal
de Professores, conforme características descritas neste Anexo I.
1.2 - Todas as funcionalidades dos sistemas pretendidos pela administração municipal, constantes deste Termo
Descritivo, são totalmente obrigatórias, sob pena de desclassificação do licitante.
1.3 - Todos os arquivos e outros dados relacionados aos módulos/aplicativos de Gestão Orçamentária e Contábil, de
Tesouraria, de Planejamento, de Indicadores de Gestão Municipal, de Transparência Municipal, de Contra Cheque online,
de Atendimento ao e-Social, de Gestão de Patrimonio, de Gestão de Compas e Licitação, de Gestão de Almoxarifado, de
Gestão de Frotas, de Gestão Educacional, de Portal de Professores e de Portal de Pais e Alunos, deverão ser
obrigatoriamente armazenados nas nuvens (tecnologia cloudcomputing), hospedados em Datacenter que oferece
segurança nos aspectos de armazenamento, recuperação e backup de dados, provendo serviços que atendam as
especificações mínimas de segurança, não podendo haver necessidade de qualquer instalação física em qualquer
máquina, dispositivo ou computador, devendo o usuário acessar os sistemas sem uso de nenhum recurso tecnológico
como: runtimes e plugins para uso da aplicação. Aos demais módulos/aplicativos, quando não houver exigência
específica de tecnologia, serão admitidas outras formas de armazenamento, instalação e utilização.
1.4 - Os módulos/aplicativos devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios e
gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. Para garantir plenamente suas atividades voltadas para o bem da coletividade pautada no planejar, organizar,
dirigir, controlar, prestar serviço e governar é imprescindível a implementação de ferramentas, para atendimento de
todas as áreas de atuação, que auxiliem e garantam a execução de suas funções com eficiência e eficácia.
2.2. Neste sentido importante esclarecer que a Administração Pública atende as necessidades de toda coletividade,
buscando proporcionar, de forma contínua, segura e qualificada, toda sua prestação de serviço para a municipalidade.
2.3. Destacamos ainda que toda atividade administrativa exercida por esta municipalidade é pautada nos Princípios
norteadores da Administração Pública, em destaque para a Supremacia do Serviço Público, a Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
2.4. A contratação em causa é imprescindível para atender tanto às necessidades internas da administração, quanto às
do contribuinte, buscando prover serviços de qualidade à sociedade como um todo.
2.5. Pelas razões acima explicitadas e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas
à conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante.
3. REQUISITOS DE TECNOLOGIA
3.1 As funcionalidades de REQUISITOS DE TECNOLOGIA deverão ser 100% atendidas pela licitante durante a
demonstração, sob pena de desclassificação do licitante.
3.2 Todos os arquivos e outros dados relacionados aos módulos/aplicativos Gestão Orçamentária e Contábil, de
Tesouraria, de Planejamento, de Indicadores de Gestão Municipal, de Transparência Municipal, de Contra Cheque
online, de Atendimento ao e-Social, de Gestão de Patrimonio, de Gestão de Compas e Licitação, de Gestão de
Almoxarifado, de Gestão de Frotas, de Gestão Educacional, de Portal de Professores e de Portal de Pais e Alunos,
deverão ser obrigatoriamente armazenados nas nuvens (tecnologia cloudcomputing), não podendo haver necessidade
de qualquer instalação física em qualquer máquina, dispositivo ou computador, devendo o usuário acessar os sistemas
sem uso de nenhum recurso tecnológico como: runtimes e plugins para uso da aplicação.Aos demais
módulos/aplicativos, quando não houver exigência específica de tecnologia, serão admitidas outras formas de
armazenamento, instalação e utilização.
3.2.1 Os módulos/aplicativos Gestão Orçamentária e Contábil, de Tesouraria, de Planejamento, de Indicadores de
Gestão Municipal, de Transparência Municipal, de Contra Cheque online, de Atendimento ao e-Social, de Gestão de
Patrimonio, de Gestão de Compas e Licitação, de Gestão de Almoxarifado, de Gestão de Frotas, de Gestão Educacional,
de Portal de Professores e de Portal de Pais e Alunos deverão permanecer hospedados em Datacenter que oferece
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segurança nos aspectos de armazenamento, recuperação e backup de dados, provendo serviços que atendam as
especificações mínimas de segurança.
3.3
Os módulos/aplicativos devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios e
gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
4. APRESENTAÇÃO, DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS
DOS APLICATIVOS (PROVA DE CONCEITO)
4.1. Após agendamento de data e horário, todas as funcionalidades dos módulos/aplicativos previstos deverão ser
comprovadas através de demonstração dos sistemas, nas dependências da Prefeitura Municipal, perante equipe técnica
designada para esse fim, formada por profissionais da área e membros do setor de TI, para definição do atendimento ou
não das características e obrigações dos módulos/aplicativos, que deverá atender para efeito de classificação, pelo
menos 95% (noventa e cinco por cento) da totalidade dos requisitos funcionais de cada aplicativo. Os itens não
atendidos serão julgados pela Comissão, que verificará quanto a importância dos mesmos, podendo ainda desclassificar,
empresa que embora tenha atingido o percentual mínimo de 95%, tenha deixado de atender algum item julgado de
grande importância pela Comissão Técnica. A não demonstração dos módulos/aplicativos ou o não atendimento das
características mínimas exigidas acima, acarretará a automática desclassificação do licitante.
4.1.1. A demonstração permitirá a averiguação prática das funcionalidades e características dos módulos/aplicativos e
sua real compatibilidade com os requisitos obrigatórios especificados neste Termo Descritivo.
4.1.2. Durante a Demonstração serão feitos questionamentos à LICITANTE permitindo a verificação dos requisitos
constantes deste Termo de Referência.
4.1.3. À Prefeitura Municipal é facultada a possibilidade de realizar diligências para aferir o cumprimento dos requisitos.
4.1.4. O hardware e o software necessários para a realização da Demonstração são de inteira responsabilidade da
licitante habilitada, ficando sob a diligência da equipe técnica da Prefeitura Municipal por até 03 (três) dias úteis após
o período de realização da referida Demonstração para a conferência dos softwares instalados no mesmo e do resultado
apresentado.
4.1.4.1. A configuração do hardware e software a ser utilizado na Demonstração deverá guardar similaridade ao
ambiente definitivo em que a solução será implantada, não podendo superar suas especificações de capacidade.
4.1.4.2. Deverão estar instalados no (s) computador (es), exclusivamente, os módulos/aplicativos necessários ao
funcionamento da solução, conforme arquitetura definida.
4.1.4.2.1. A instalação de módulos/aplicativos que produzam dúvidas quanto aos resultados obtidos, poderão levar à
desclassificação da licitante.
4.1.5. Não será permitido durante a realização da Demonstração:
a) O uso de apresentações em telas do programa, slides ou vídeos quando tratarem da confirmação das especificações
funcionais;
b) A gravação de código (programas executáveis, scripts ou bibliotecas) durante e após a realização da prova em
nenhum tipo de mídia para posterior uso ou complementação;
c) Aproveitamento de templates criados anteriormente.
4.1.6. Para fins de avaliação e entendimento da solução e suas particularidades, deverão ser construídos e
demonstrados os requisitos e funcionalidades especificados no item 5 e seus subitens deste Termo Descritivo,
observadas as condições estabelecidas deste Edital.
4.1.7. Caso os módulos/aplicativos tenham sido “aprovados”, o Pregoeiro divulgará no Site Oficial do Município nova
convocação para dar sequência a próxima fase.
4.1.8. Caso os referidos módulos/aplicativos demonstrados pelas empresas supracitadas sejam rejeitados ou
reprovados, o Pregoeiro, observada a ordem de classificação, convocará as demais empresas remanescentes (se houver)
para demonstração dos seus sistemas no prazo de 02 (dois) dias corridos.
5. SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS
5.1. Migração das Informações em Uso
5.1.1. A migração dos dados cadastrais e informações dos módulos/aplicativos em uso na entidade serão de
responsabilidade da Contratada, devendo os mesmos ser disponibilizados pela Prefeitura Municipal, que designará
responsável pela validação dos dados migrados após a sua entrega.
5.2. Implantação dos Sistemas, Treinamento e Capacitação dos Usuários
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5.2.1. Para cada um dos módulos/aplicativos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de
instalação, configuração e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos
níveis de acesso e habilitações dos usuários.
5.3. Manutenção dos Sistemas e Suporte Técnico
5.3.1. A prestação de serviços de suporte técnico poderá ser realizada na sede da Prefeitura, ou por outro meio digital
por técnico habilitado, apto a promover o devido suporte ao sistema, visando esclarecer dúvidas que possam surgir
durante a operação e utilização dos aplicativos.
5.3.2. Será aceito suporte aos módulos/aplicativos licitados via acesso remoto mediante autorização previa, sendo de
responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações, devendo ser garantido atendimento para pedidos
de suporte telefônico no horário das 8:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira.
5.3.3. Todos os chamados de suporte deverão ser registrados em ferramenta própria do contratado, de forma a manter
histórico dos chamados para posterior acompanhamento e estatística e envio automático de informação ao solicitante,
via e-mail
6.CARACTERÍSTICASESPECÍFICASDOS MÓDULOS/APLICATIVOSQUE SERÃO OBRIGATORIAMENTE COMPROVADOS:
6.1 - Módulo/Aplicativo de Gestão Orçamentaria e Contábil
- Propiciar ao usuário realizar o cadastro de empenhos objetivando atender o fluxo operacional proporcionado pela Lei
nº 4.320/64. A partir do cadastro do empenho, no momento de salvar, o usuário deve ter permissão de iniciar
imediatamente a fase de "Em liquidação" ou ainda iniciar diretamente a fase da "Liquidação", sem necessidade de
abertura de outros menus e telas.
- Propiciar ao usuário informar os valores dos componentes fiscais em cada período fiscal
- Propiciar ao usuário registrar os valores arrecadados decorrentes de venda de bens públicos. Informação referente aos
três últimos exercícios conforma artigo 4º, parágrafo 2º alínea III da Propiciar ao usuário cadastrar Naturezas das
receitas com suas respectivas características específicas e segundo o fato gerador, ou seja, acontecimento real que gera
o ingresso da receita no cofre público. O cadastro deve informar seu Número: respeitando a formatação prévia na
configuração de natureza de receita, seu Tipo (sintético ou analítico), sua Descrição e Marcadores vinculados.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de receita, permitindo possível realizar a edição, exclusão
e o desdobramento das Naturezas de receitas através da listagem.
- Propiciar ao usuário cadastrar naturezas de despesas conforme necessidade da entidade. O cadastro deve em informar
sua Descrição e seus, permitindo em um exercício, colocar em uso uma configuração, tornando naturezas da despesa
válidas para utilização no exercício.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de naturezas de despesas, possibilitando realizar a edição, exclusão e o
desdobramento de Natureza da despesa através da listagem.
- Propiciar ao usuário cadastrar Despesas não prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) que objetiva registrar despesas
que não tiveram seus gastos previstos na elaboração da LOA e que receberão recursos financeiros através de operações
de alterações orçamentárias (Suplementações).
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de despesas não previstas na LOA (Lei Orçamentária Anual), podendo
realizar através da listagem, operações de edição e exclusão.
- Propiciar ao usuário cadastrar as Ações de governo conforme necessidade da entidade e informar seu Número, seu
Tipo, sua Descrição e Finalidade.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de Ações por meio da listagem, sem necessidade de relatório, podendo
o usuário editar e excluir o registro de uma Ação. Além disso, o usuário poderá visualizar as alterações da Ação, bem
como desfazer essas alterações.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros das alterações orçamentárias de receitas. No ambiente da listagem,
poderá realizar a edição e exclusão de uma alteração orçamentária desde que esta, não esteja sancionada.
- Propiciar ao usuário o cadastro de alterações orçamentárias da receita que objetiva alterar o valor previsto da Receita
ou até mesmo criar Receitas que por algum motivo não foram previstas na LOA. Esta alteração pode ocorrer por meio de
algum ato autorizativo (Lei, Decreto, etc.). O cadastro deve informar o tipo de alteração, sua finalidade, a respectiva
Receita, o Recurso da Receita, a Dedução, o Valor da dedução, seu Impacto da alteração (se aumenta ou diminui), e o
respectivo Valor.
- Possibilitar a interação do cadastro de alterações orçamentárias da despesa através da listagem. Através da listagem o
usuário poderá interagir com as etapas da alteração orçamentárias que podem ser: proposta em elaboração, proposta
concluída, no legislativo e sancionada.
- Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar as alterações orçamentárias da despesa através de listagem, de modo
dinâmico, sem necessidade da emissão de relatórios.
- Propiciar ao usuário a visualização e pesquisa dos bloqueios/desbloqueios através de listagem dinâmica com filtro, sem
necessidade de relatório.
- Propiciar ao usuário desbloquear despesas já bloqueadas para a realização da execução orçamentária. Seu cadastro
deve informar a data, seu valor, sua finalidade e sua fonte de recurso.
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- Propiciar ao usuário interagir com o cadastro de bloqueios e desbloqueios através da listagem. Através da listagem o
usuário poderá interagir com os filtros dos bloqueios, selecionando os registros por: "Todos", "Desbloqueados" ou a
"Desbloquear". Poderá realizar operações como: Desbloquear, editar ou excluir bloqueios. Poderá interagir com o
histórico do bloqueio, que além de visualizar toda movimentação do registro (bloqueios e desbloqueios), poderá, pelo
histórico, editar ou excluir um registro.
- Propiciar ao usuário parametrizar o cadastro de bloqueios de despesas. O usuário poderá configurar o sistema para
bloqueios automáticos, ou para autorizar previamente cada bloqueio vindo do departamento de compras, devendo ser
notificado por mensagem no sistema, a cada novo pedido de bloqueio.
- Propiciar ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação do compras,
possibilitando a efetivação do bloqueio e desbloqueio orçamentário individualmente, podendo recusá-lo e apontar o
motivo.
- Propiciar ao próprio usuário personalizar o registro do desbloqueio com informações complementares conforme
necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
- Propiciar ao usuário cadastrar adiantamentos concedidos de suprimento de fundos e de diárias. Essa funcionalidade
deve registrar todos os adiantamentos concedidos através do pagamento de empenhos que possuam identificadores de
Adiantamento ou diária, possibilitando ao usuário interagir com listagem dinâmica que permita filtros por favorecido, ou
como "concedido", "comprovado", "a prestar contas", "encerrados" ou "todos" em tela, sem necessidade de geração de
relatórios.
- Propiciar ao usuário realizar a devolução de valores não utilizados no adiantamento, atendendo a necessidade da
devolução dos valores de adiantamento ou de diárias que não foram utilizados. O usuário pode executar a devolução do
saldo, o que desencadeia a anulação dos documentos de pagamento, liquidação, em liquidação (se existir) e empenho
com o valor devolvido.
- Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar os adiantamentos concedidos de suprimentos de fundos e de diárias através
da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se dá pelo: Nome do credor, CPF, CNPJ e pela Especificação do empenho.
Na listagem as informações visíveis ao usuário são: credor, CPF ou CNPJ, número do adiantamento, número do
empenho, especificação do empenho, data do adiantamento, valor, data limite para utilização, data limite para prestação
de contas e status do adiantamento.
- Possibilitar aos usuários interagir com os cadastros de agências bancárias, realizando operações de edição e exclusão
de agências por meio da listagem dinâmica.
No estorno de empenhos gerados através de ordens de compra permitir estornar também os itens da ordem.
- Permitir estorno total ou parcial tanto do saldo da liquidação quanto do valor das retenções, possibilitando a
substituição ou alteração dos documentos fiscais.
- Propiciar ao usuário cadastrar a Anulação de liquidação, pagamento, prestação de contas de adiantamento e
subempenho.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de atos, realizando operações de edição e exclusão de atos, bem como
ter a possibilidade de visualizar documentos em anexo aos atos e fazer o download dos mesmos, por meio da listagem
dinâmica.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de naturezas de texto jurídico, realizando operações de edição e
exclusão de naturezas, por meio da listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de atos pela listagem. A pesquisa pelos tipos de atos pode ser
realizada pela descrição e pela classificação. Na listagem as informações da descrição e classificação devem ser visíveis
ao usuário e passíveis de ordenação.
- Permitir gerar liquidações de empenhos a partir da folha de pagamento, permitindo ao usuário interagir através de um
painel com os registros oriundos do serviço de interação da Folha, possibilitando a efetivação do Empenho e Liquidação.
- Propiciar ao usuário interagir com o cadastro de empenhos através da listagem. Por meio da listagem, o usuário
poderá editar e excluir empenhos, além de poder realizar cópias de empenho, adicionar subempenho, adicionar
liquidação, adicionar pagamento, adicionar anulação, emitir relatório e emitir nota. Poderá ainda realizar filtros por
empenhos ou restos e empenhos a comprovar.
Através da listagem dinâmica de empenhos o usuário poderá efetivar as etapas do "em liquidação", "liquidação" e
"pagamento", além de poder gerar um empenho complementar.
- Propiciar ao usuário realizar o cadastro de liquidação, conforme dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/1964.
- Propiciar ao usuário a opção de sugerir o texto da especificação do empenho no cadastro da liquidação, sem a
necessidade de digitação (preenchimento inteligente).
- Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da liquidação de empenho e arrecadação
da receita.
- Propiciar ao usuário cadastrar regras contábeis específicas de planos de contas (PCASP) ou definições de descartes
para aplicação nos documentos escrituráveis cabíveis. O cadastro deve informar sua Descrição, seu Status, o Documento
escriturável e sua Condição.
- Propiciar ao usuário cadastrar uma Solicitação de Diária, com Identificador no empenho, com isso, no momento de
realizar um Empenho utilizando o identificador "Diária", esse empenho ficará associado à solicitação da diária.
- Propiciar ao usuário utilizar marcadores nos cadastros, que serão utilizados nas listagens dinâmicas para agilizar as
análises e pesquisas, conforme sua necessidade.
- Propiciar ao usuário cadastrar os ordenadores da despesa, que são autoridades cujo seus atos resultam em emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos.
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- Propiciar ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de organogramas, realizando operações de edição e
exclusão de organogramas por meio da listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário realizar a configuração do momento que irá realizar as retenções da entidade, que pode ser: na
liquidação, no pagamento ou individual por retenção.
- Propiciar ao usuário criar e configurar as classificações contábeis, permitindo a construção de relatórios e demais
artefatos a partir das configurações estabelecidas.
- Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no sistema de compensação dos empenhos de adiantamentos,
quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas.
- Propiciar ao usuário efetuar a prestação de contas de adiantamento de suprimentos de fundos e de diárias. A
prestação de contas do adiantamento deve ser realizada pela interação do usuário com o ambiente de listagem, sendo
que na efetiva prestação de contas deverão ser informados o respectivo Número e Data da prestação, os comprovantes
das despesas vinculadas e seus respectivos valores, permitindo efetuar a devolução de valores não utilizados, caso
existam.
- Propiciar ao usuário cadastrar Programas de governo conforme necessidade da entidade. O cadastro deve informar seu
Número e descrição, seu Público alvo, seus Objetivos, Justificativa, Diretrizes, Responsável, e Horizonte temporal, com
listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário cadastrar a Administração de recursos, onde devem ser informadas as contas bancárias
administradoras dos recursos e quais retenções extras são administradas por esses recursos. O cadastro deve informar o
Recurso, a Conta bancária administradora e a respectiva Retenção extra orçamentária administrada, com interação
posterior via listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário cadastrar os tipos de comprovantes que serão utilizados no cadastro de comprovantes para
identificar o tipo de documento fiscal (Nota fiscal, Sentença Judicial, Guia de recolhimento, Outros, Recibo, Fatura,
Bilhete de passagem, Cupom fiscal, Conhecimento), podendo o usuário interagir com o cadastro de tipos de
comprovantes, realizando operações de edição e exclusão, através da listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de transações financeiras podendo realizar, através da
listagem, operações de edição e exclusão, bem como realizar a ativação de determinadas transações financeiras.
- Propiciar ao usuário interagir com os cadastros de unidades de medidas, realizando operações de edição e exclusão,
através da listagem.
- Verificar estruturação da configuração de fases de encerramento de exercício.
- Propiciar ao usuário reabrir o período contábil após encerrado.
- Propiciar ao usuário realizar o encerramento do período contábil.
- Permitir a anulação de empenhos estimativos para que os mesmos não sejam inscritos em restos a pagar.
- Permitir a transferência dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no encerramento do exercício. Não permitir a
exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução orçamentária.
- Propiciar ao usuário cadastrar Eventos contábeis objetivando configurar roteiros pré-definidos para a realização da
escrituração contábil conforme particularidade de cada documento escriturável. No Roteiro Contábil devem ser
informadas as Contas contábeis integrantes do Roteiro, seu Tipo (Débito ou Crédito), seu Par e Desdobramento caso
possua.
- Propiciar ao usuário configurar o plano de contas conforme determina a legislação aplicável, podendo interagir com o
plano de contas através de planilha dinâmica.
- Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas.
- Possuir ambiente de escrituração que permita interação, podendo selecionar os documentos por: "Todos",
"Escrituráveis", "Descartado", "Atrasado", "Não escriturado", "Inconsistente" ou "Escriturado".
- Propiciar ao usuário estornar um lançamento contábil, que deve reverter a escrituração de lançamentos contábeis já
existentes. Seu cadastro deve informar o Lançamento contábil desejado, sua data de estorno, seu histórico e valor.
- Propiciar ao usuário descartar registros de interações nos serviços de empenhos, bloqueios/desbloqueios, arrecadações
e escrituração.
- Propiciar ao usuário recepcionar/armazenar os documentos enviados pelos departamentos competentes para proceder
com a escrituração contábil.
- Propiciar ao usuário emitir o Balancete Dinâmico, permitindo controlar através de filtros a consulta aos lançamentos e
movimentações das contas contábeis. Possibilitando visualizar os lançamentos das contas conforme o filtro,
apresentando em forma de razão da conta, as movimentações da conta analítica em questão. Os filtros possíveis para
emissão do balancete dinâmico devem ser por Período: Anual, Mensal e Diário; Grupo, Conta, Visão, Apenas Saldo Atual,
Conta corrente, Componente, Registro contábil, Totalizador por dia, Saldos iniciais, abertura, diários, encerramento e
documentos escriturados.
- Propiciar ao usuário gerar informações do sistema Contábil para o SIOPE
- Propiciar ao usuário emitir notas e relatórios a partir dos próprios ambientes do sistema.
- Propiciar ao usuário realizar a interação entre os sistemas Contábil e Compras, permitindo interagir com registros de
empenhos, anulações de empenhos, em liquidação, anulações de em liquidação, liquidação e anulações de liquidação.
- Propiciar ao usuário utilizar alterações contratuais do tipo "aditivo" ou "apostilamento" via interação com o compras; na
emissão de empenhos; arrecadações, bem como na escrituração desses documentos.
- Propiciar ao usuário efetuar a interação de Empenhos do sistema Contábil com o Compras dispensando-o de informar
um processo administrativo.
- Propiciar ao usuário alterar a entidade logada no sistema rapidamente.
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- Propiciar ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao informar uma descrição,
utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.
- Propiciar cadastrar e realizar a interação do usuário com o cadastro de convenentes e concedentes, por meio da
listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário realizar pesquisar dos convênios recebidos cadastrados ao informar respectivo convênio, seu
objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situação do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por
meio de listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Propiciar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados de forma ágil, gerados de forma
automática com base nos pagamentos de empenho de convênios, por meio de informações básicas como a data da
respectiva prestação e os comprovantes.
- Propiciar que pessoas ou empresas fornecedoras do município consulte os empenhos que estão pendentes de
pagamento pelo município via dispositivo móvel.
- Permitir registrar a destinação das receitas decorrentes da alienação de bens, referente aos três últimos exercícios
conforma artigo 4º, parágrafo 2º alínea III LRF.
- Propiciar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de Contas.
- Propiciar a captura, armazenamento e gestão de notas fiscais contra o CNPJ da entidade através de monitoramento
automático no webservice da Secretaria da Fazenda Nacional – SEFAZ;
- Propiciar a visualização de eventos realizados entre o emitente e o destinatário quando da consulta da Nota Fiscal
eletrônica;
- Propiciar visualização das Notas Fiscais eletrônicas canceladas na SEFAZ Nacional, evitando pagamentos
desnecessários quando do cancelamento da nota, pelo emitente;
- Propiciar a geração automática de Manifestação de Recusa de operação por Desconhecimento de Operação e Operação
não Realizada;
- Propiciar a configuração de certificado do tipo A1 e/ou A3 para comunicação com o Web Service da SEFAZ Nacional.
- Possibilitar que pessoas ou empresas fornecedoras do município consulte os empenhos que estão pendentes de
pagamento pelo município via dispositivo móvel.
a) Módulo/Aplicativo de Contratos
- Permitir que o usuário identifique quais são os contratos que estão em execução e quais estão encerrados.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cancelar uma contratação que foi registrada no sistema,
informando além da data do cancelamento, o seu motivo.
- Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles pessoa física ou jurídica, contendo o
nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço. Para os casos específicos de pessoa jurídica possibilitar inserir
os dados do ato constitutivo da empresa, bem como as informações dos sócios que compõem a sociedade.
- Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim de localizá-los, pelo nome ou pelo
CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista cadastro.
- Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não seja mais listada para vínculo em novas
contratações.
- Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar os logradouros, condomínios,
loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.
- Permitir ao profissional cadastrar as fontes de divulgação dos atos administrativos registrando pela entidade pública,
possibilitando informar a descrição e o meio de comunicação correspondente.
- Possibilitar a criação de modelos de documentos (templates) para serem utilizados no editor de texto do sistema,
sendo alguns deles os contratos e aditivos.
- Permitir a um profissional da entidade cadastrar os possíveis motivos de rescisão contratual, informando a sua
descrição e a legislação a qual está embasado.
- Permitir a um profissional da entidade cadastrar os tipos de aditivos contratuais informando a qual classificação
pertence, caso de trate de um acréscimo, supressão, prazo, reajuste, subcontratação ou atualização monetária.
- Permitir que a entidade cadastre os tipos de administração para as contratações, podendo informar se ela é direta ou
indireta e ainda a qual poder ela pertence, legislativo ou executivo.
- Permitir a um profissional da entidade cadastrar os tipos de apostilamentos contratuais informando a qual classificação
pertence, caso de trate de um reajuste de preço, alteração da despesa orçamentária ou de prorrogação.
- Permitir cadastrar os tipos de garantias para os contratos que podem ser utilizadas para garantir a execução do
contrato, possuindo classificação de caução em dinheiro, título da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária ou não
possuir nenhuma garantia.
- Permitir cadastrar os tipos de instrumentos de contratação, informando a descrição, a indicação se o instrumento exige
termo formal, a inclusão do dispositivo legal e a sua classificação, caso se trate de ata, contrato, adesão,
credenciamento, parceria, colaboração ou fomento.
- Permitir cadastrar os tipos de publicação das contratações, possibilitando informar a descrição e a classificação a qual
ela pertence, caso se trate da publicação de um aditivo, apostila, extrato, inidoneidade, rescisão ou suspensão.
- Permitir cadastrar os tipos de rescisão contratual, possibilitando informar a descrição e a classificação a qual pertence,
caso se trate de uma rescisão unilateral, amigável ou judicial.
- Permitir cadastrar os tipos de responsáveis pelos contratos, informando além de sua descrição a sua classificação, caso
se trate de fiscal, gestor, assinante, suplente ou controlador.
- Permitir cadastrar os tipos de sanções administrativas, podendo informar a classificação, caso de trate de advertência,
impedimento, multa, inidoneidade ou suspensão.
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- Permitir a um profissional registrar os grupos e classes, utilizados para categorizar os materiais e serviços.
- Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o nome do material, grupo e classe em
que pertence, natureza da despesa, classificação, caso se trate de um gênero alimentício, medicamento, combustível ou
lubrificante, unidade de medida, a indicação se é estocável ou não, e ainda o tipo do item caso se trate de material, bem
permanente ou serviço.
- Permitir a um profissional cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços adquiridos pela entidade.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os documentos fiscais que comprovam o recebimento do
material, a prestação do serviço ou a execução de uma obra, informando o tipo de documento fiscal, número, data,
valor bruto, de desconto ou líquido, fornecedor, finalidade e informações de autenticidade do comprovante como a série
e o código de validação.
- Permitir cadastrar os tipos de comprovantes fiscais, possibilitando informar a descrição e sua categoria, caso se trate
de uma nota fiscal, sentença judicial, guia de recolhimento, recibo, fatura, bilhete de passagem, cupom fiscal ou
conhecimento.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais da entidade como endereço, telefone,
e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação se a entidade possui um regime próprio de previdência privada.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade configurar os órgãos, unidades orçamentárias e centros de custo da
entidade.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os locais, de recebimento de materiais, da prestação do
serviço ou da execução de uma obra, definindo uma descrição para o mesmo.
- Permitir cadastrar os prazos de entrega dos materiais e/ou execução dos serviços e obras, informando a descrição, se
a entrega é única ou parcelada e a quantidade de dias ou meses.
- Permitir a um profissional cadastrar os responsáveis pelas contratações da entidade, informando além de seu nome, o
CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário do município, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.
- Permitir cadastrar os fornecedores utilizados para realizar a publicidade dos atos administrativos da entidade pública,
informando além do seu nome, o tipo de veículo de publicação, a informação caso ele seja contratado por licitação e se
sim, possibilitar o registro do número do processo licitatório de origem e ainda a data do início das publicações.
- Possibilitar o envio dos dados dos aditivos e apostilamentos contratuais para a contabilidade.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade, indicar a configuração da estrutura organizacional a ser utilizada
no exercício, onde ainda podem ser criadas novas configurações caso exista necessidade.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar e controlar o andamento das contratações cadastradas,
listando-as cada qual em sua situação, possibilitando utilizar filtros de pesquisa e, agrupar os registros por entidade e
por fornecedor.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar contratações diretas sem a exigência do cadastramento de
processo administrativo.
- Permitir a um profissional autorizado cadastrar todas as contratações da entidade, precedidas ou não de procedimento
licitatório, controlando quando há exigência de termo contratual e quando não for exigido um termo formal do contrato,
informando essas numerações, caso possuam, bem como o objeto da contratação, fornecedor, data de assinatura,
período de vigência, valor original da contratação e justificativa.
- Possuir controle automático do Saldo dos Itens do Contrato, podendo ser pela quantidade do item ou pelo valor total
do item, considerando valor e quantidade original, aditamentos de acréscimo ou supressão, entre outras alterações
contratuais que refletem no saldo quantitativo ou financeiro.
Permitir
que
sejam
anexados
no
registro
do
aditivo
contratual,
arquivos
nos
formatos
PDF,DOC,DOCX,ODT,TXT,XLS,XLSX,JPG,PNG,COT, com tamanho máximo de até 20 MB.
- Permitir ao usuário registrar os aditivos contratuais, informando o tipo do aditivo, se é de prazo, acréscimo, supressão,
reajuste, cessão contratual, subcontratação, ou ainda se é aditivo referente a alteração da razão social ou do CNPJ do
atual fornecedor contratado.
- Permitir a um profissional autorizado inserir a nova data de vencimento do contrato no registro do aditivo contratual,
quando esse se tratar de uma alteração de prazo.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade inserir os itens do aditivo contratual, quando esse se tratar de uma
alteração de quantidade ou valor, possibilitando informar a quantidade correspondente a cada Entidade participante.
- Permitir que sejam anexados no registro do apostilamento contratual, arquivos nos formatos
PDF,DOC,DOCX,ODT,TXT,XLS,XLSX,JPG,PNG,COT, com tamanho máximo de até 20 MB.
- Permitir ao usuário informar a nova data de vencimento do contrato ao registro do apostilamento contratual, quando
esse se tratar de um registro para prorrogação.
- Permitir a um profissional inserir e substituir os grupos de despesas ao registro do apostilamento contratual, quando
esse se tratar de um apostilamento de alteração de despesa.
- Permitir a um profissional inserir os itens correspondentes no registro do apostilamento contratual, quando esse se
tratar de uma alteração de reajuste de valor.
Permitir
que
sejam
anexados
no
registro
da
rescisão
contratual,
arquivos
nos
formatos
PDF,DOC,DOCX,ODT,TXT,XLS,XLSX,JPG,PNG,COT, com tamanho máximo de até 20 MB.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade enviar os dados das contratações para criar os empenhos na
contabilidade, informando a origem das informações, se é da contratação ou do registro do fornecimento dos materiais
ou serviços, o número do aditivo do contrato quando for o caso, a data de referência e a situação das informações, se
elas estão aguardando envio, em edição, contabilizado manualmente ou não contabilizar. Além da especificação do
empenho, a despesa orçamentária, seu desdobramento, o recurso e o valor da despesa.
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- Permitir a um profissional autorizado pela entidade enviar a liquidação dos empenhos das contratações na
contabilidade, informando a data de referência e a situação das informações, se elas estão aguardando envio, em
edição, contabilizado manualmente ou não contabilizar. Além de indicar o número do empenho, o tipo de liquidação, se
ela é provisória ou definitiva e o seu valor, disponibilizando para consulta a despesa orçamentária, seu desdobramento,
o recurso e o valor total do empenho.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as despesas orçamentárias da contratação, de forma
individual e manual ou de forma automática informando àquelas do processo que originou a contratação.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade realizar o envio das informações das contratações e alterações
contratuais para escrituração contábil correspondente.
- Permitir a um profissional autorizado inserir os itens das contratações, possibilitando inserir manualmente ou então
buscando os itens vencidos pelo fornecedor dentro do processo administrativo.
- Permitir que sejam anexados no registro da publicação contratual, arquivos nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT,
HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10 MB.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as publicações referentes as contratações realizadas, bem
como das alterações relacionadas a elas, possibilitando informar o tipo de publicação, data, número, meio de divulgação
e veículo em que foi publicado.
- Permitir a um profissional autorizado vincular os responsáveis pelo contrato, informando além do seu nome, o tipo e o
período de responsabilidade, além de permitir anexar arquivo a cada responsável vinculado.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as solicitações de fornecimento de materiais ou serviços
constantes no contrato, informando, a entidade solicitante, a data da solicitação, a unidade ou centro de custo que está
solicitando, o nome do solicitante, o local e prazo em que a entrega deverá ocorrer, disponibilizando os dados do
contrato para consulta e conferência.
- Permitir a um profissional autorizado informar os materiais da tabela de preços que deseja fazer a aquisição para envio
ao fornecedor, quando o processo de licitação de origem, for julgado por maior desconto sobre tabela de preços ou pela
menor taxa, ou seja, em percentuais.
- Permitir a um profissional autorizado informar o item solicitado ao fornecedor contratado, vinculando ao registro da
requisição.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as sanções e penalidades administrativas aplicadas ao
fornecedor contratado, informando o fornecedor, tipo de sanção, número do contrato, data da sanção, período que
deverá ser aplicada, processo administrativo sancionatório, fundamento legal e motivo.
- Permitir que sejam anexados no registro da sanção aplicada ao fornecedor contratado, arquivos nos formatos PDF,
DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10 MB.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os recebimentos dos itens indicados nas solicitações de
fornecimento enviadas aos fornecedores, informando o responsável, se o recebimento é provisório ou definitivo e suas
respectivas datas, se houve desconto no valor dos itens, se houve retenção tributária, disponibilizar para visualização as
informações do contrato, do fornecedor e da solicitação efetuada ao mesmo.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar um ou mais documentos fiscais recebidos referente a
solicitações de fornecimento, informando o tipo de comprovante, o número, data de emissão, valores bruto e de
desconto e finalidade.
- Permitir ao usuário enviar os dados para inserir empenho complementar na contabilidade quando houver alterações
contratuais de Aditivos ou Apostilamentos.
- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade a visualizar todos os registros de dados das contratações
enviados para empenhamento, anulação ou liquidação na contabilidade, permitindo visualizar as informações do
contrato, do processo, o valor do registro, o número, a despesa orçamentária, a situação e ação realizada.
- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade a visualizar todos os registros de dados das contratações
enviados para empenhamento, anulação ou liquidação na contabilidade, permitindo visualizar as informações do
contrato, do processo, o valor do registro, o número, a despesa orçamentária, a situação e ação realizada.
- Possibilitar que os dados dos contratos da entidade possam ser compartilhados com outros sistemas.
- Permitir integrar materiais permanentes com o Patrimônio Cloud
- Permitir a um profissional cadastrar as possíveis condições de pagamento dos valores das contratações realizadas pela
entidade.
- Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias no sistema.
- Permitir ao usuário gerenciar os contratos a vencer e vencidos, ficando por conta do sistema o aviso ou alerta sobre
quais os contratos que estão por vencer ou quando já estão vencidos, rescindidos ou cancelados.
- Permitir aos usuários do sistema trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.
- Permitir aos profissionais acessar outros sistemas contratados pela entidade simultaneamente.
- Permitir realizar a inclusão de diversas especificações do material ou serviço que estão relacionadas. Isso para que não
haja duplicidade de registros com informações semelhantes.
- Permitir ao usuário emitir a solicitação de fornecimento pelo próprio cadastro ou listagem, servindo de documento para
ser entregue ao fornecedor e contendo os itens e quantidades previamente informadas pelos itens da solicitação de
fornecimento.
- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de
preenchimento obrigatório ou não.
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- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade gerenciar as permissões dos usuários por grupo ou
individualmente.
- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar relatórios personalizados para a entidade.
- Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de arquivos para sistemas/órgãos
externos.
- Permitir ao usuário criar validações das funcionalidades de forma personalizada, conforme a necessidade do usuário.
- Permitir registrar as suspensões contratuais, indicando a data da suspensão, a origem (Por determinação judicial,
medida cautelar ou De ofício) e o motivo, sendo possível retornar a execução contratual.
- Permitir registrar as suspensões contratuais e retorno das suspensões contratuais.
- Possibilitar vizualizar relatórios digitalmente
- Permitir identificar as contratações destinadas a educação e/ou a saúde
- Não permitir gravar solicitações de fornecimento ou ordem de compra para contratos originados de processos que
estão sob efeito suspensivo.
- Permitir que seja possível pesquisar e filtrar pelas informações dos registros das contratações.
- A pesquisa na listagem deverá ser efetuada pelas informações: Nome do fornecedor, número sequencial, número do
contrato, descrição do material, situações, exercício, tipos de instrumentos, escrituração contábil pendente (sim/não),
origem, solicitação de fornecimento, Nº e ano do(s) processo(s) administrativo(s), vencimento, Novo fornecedor,
Fornecedor subcontratado, contratos que envolve saúde, contratos que envolve educação.
- Deverá ser permitido filtrar as contratações pela sua situação, demonstrando todas as contratações, os rescindidos,
cancelados, vigentes, suspensos, aguardando numeração, aguardando assinatura, aguardando execução, em execução e
os encerrados."
- Possibilitar incluir os responsáveis do contratos, informando o seu nome, tipo de responsabilidade (assinante,
controlador de encargos, gestor, suplente ou fiscal) e seu período de responsabilidade
- Exibir alerta caso seja registrada uma contratação direta, onde o objeto da contratação seja referente a pandemia do
COVID-19 mas a fundamentação legal utilizada não se refere a Lei 13.979/2020
- Disponibilizar listagem das contratações registradas, demonstrando o número sequencial da contratação, o número e
ano do contrato, nome e CPF/CNPJ do fornecedor, o tipo de instrumento, o objeto da contratação, o vencimento do
contrato, o valor original do contrato e um resumo dos valores (contrato, acréscimos, supressões, total do contrato,
valor executado e saldo) e a situação do contrato.
- Permitir incluir as entidades participantes do contrato, podendo ser mais de uma entidade.
- Melhoria na visualização dos contratos
- Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de validações específicas nas
funcionalidades do sistema.
- Permitir ao usuário informar as despesas do exercício no cadastro de Contratações.
- Possibilitar o envio de Bloqueio e Desbloqueio para o Contábil com base nos dados informados no contrato, por
exemplo: Alterações Contratuais realizadas, Substituição da despesa orçamentária, Despesas para o novo exercício.
- Permitir ao usuário distribuir/remanejar a quantidade dos itens da contratação entre as despesas e desdobramentos da
entidade.
- Possibilitar ao usuário copiar a distribuição dos itens entre os organogramas do processo licitatório para os itens da
contratação, para poder identificar a quantidade de cada item da contratação distribuída em cada organograma.
- Permitir inserir os itens da contratação conforme os itens vencidos da licitação, ou caso não vir de licitação permitir
inserir os itens desejados.
- Disponibilizar infraestrutura para execução da aplicação web e seu banco de dados.
- Permitir ao usuário enviar os dados dos processos de compra para o Portal da Transparência
- Permitir divulgar as datas comemorativas para parabenizar os nossos clientes/usuários dos sistema
- Permitir a migração de dados via Service Layer descrever
- Permitir ao usuário anexar arquivos/documentos ao registro de recebimento dos contratos.
- Permitir a emissão de relatórios
- Permitir que um usuário com permissões possa autorizar a Solicitação de fornecimento
- Permitir que sejam anexados no registro do texto da contratação, arquivos nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML,
XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10 MB.
- Possibilitar que o usuário devidamente liberado pela entidade tenha a possibilidade de cadastrar novos tipos de
objetos, possibilitando inserir novas descrições, selecionando os tipos de objetos padrões do sistema: Compras e
Serviços, Aquisição de Bens, Prestação de Serviços, Obras e Serviços de Engenharia, Alienação de Bens, Cessão de
Direitos, Concessão, Concurso, Permissão, Locação(obrigações), Seguros(obrigações), Contratos de rateio (Consórcios
públicos), Outros direitos e Outras Obrigações.
- Criar ambiente específico para o registro das compras diretas. Contratações sem termo e sem origem de processo
- Possibilitar ao usuário visualizar a lista das Solicitações de Fornecimento e Recebimentos de uma Contratação,
mostrando dados principais da Solicitação de Fornecimento e resumo com o valor da Solicitação, total de recebimentos e
saldo pendente.
- Permitir cadastrar os tipos de documentos a serem solicitados aos fornecedores contratados, informando a descrição, a
indicação de que o documento é uma certidão e qual o tipo, caso se trate de certidão do INSS, FGTS, débitos
trabalhistas, municipal, estadual ou federal, bem como a sua validade em dias.
- Permitir ao usuário emitir os Relatórios Gerenciais pertinentes aos Contratos e a sua execução, por exemplo:
a) Relação das Contratações cadastradas por período
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b) Relação das Compras Diretas sem Processo Administrativo
c) Acompanhamento da Execução dos Contratos
d) Despesas por período e por Material
e) Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato
f) Controle do Saldo dos Itens do Contrato
- Permitir ao usuário emitir os Relatórios Legais pertinentes aos Contratos e a sua execução, por exemplo:
a) Modelos de Contratos
b) Termos de Apostilamento
c) Nota de Solicitação de Fornecimento
d) Extrato dos Contratos para Publicação na Imprensa Oficial
e) Relação das Compras efetuadas no mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
f) Relação dos Contratos assinados no Mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
- Permitir ao usuário o visualizar e ter acesso rápido as principais funcionalidades do sistema
b) Módulo/Aplicativo de Convênios
- Permitir ao usuário realizar o registro das modalidades em que os convênios podem ser firmados, ao informar sua
respectiva descrição.
- Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de modalidades de convênios por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões das mesmas.
- Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastras ao informar uma descrição, demonstrando-as por meio de
listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem
demonstradas.
- Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo de responsabilidade perante os
convênios de determinado ente público. Diante do citado, informa-se os dados para cadastro como seus dados pessoais,
nome e CPF, bem como, o tipo de sua ocupação, ou seja, prefeito, contador etc.
- Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
- Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou tipo de sua ocupação, demonstrando-os
por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao informar uma descrição,
utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.
- Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua classificação como decréscimo ou acréscimo, a
configuração do seu tipo como prazo, valor ou prazo e valor, bem como, uma descrição para identificação cadastral.
- Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de aditivos por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
- Permitir a pesquisa dos tipos de aditivos de convênios cadastros ao informar uma descrição, demonstrando-as por
meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao
serem demonstradas.
- Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de certidões por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões das mesmas.
- Permitir a pesquisa dos tipos de certidões dos convênios cadastros ao informar uma descrição, demonstrando-os por
meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-los ao
serem demonstrados.
- Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de comprovantes fiscais, permitindo a identificação e vinculação aos
comprovantes, objetivando a identificação desse para a devida prestação de contas dos convênios recebidos e
repassados. Para isso, informa-se-á uma descrição e o tipo, ou seja, nota fiscal, cupom fiscal, recibo etc.
- Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de comprovantes por meio da listagem, realizando operações
de edições e exclusões dos mesmos.
- Permitir a pesquisa das modalidades dos tipos de comprovantes cadastros ao informar uma descrição e o tipo a que se
refere, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar,
bem como, ordená-los ao serem demonstrados.
- Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de repasse dos convênios, ao informar uma descrição e uma classificação
que represente tal repasse.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de tipos de repasses por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos tipos de repasses dos convênios cadastrados, ao informar a descrição,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
- Possibilitar ao usuário realizar o registro do tipo de responsáveis, ao informar uma descrição que o identifique.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de tipos de responsáveis por meio da listagem, realizando operações
de edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos tipos de responsáveis cadastrados, ao informar a descrição,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
- Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao informar uma descrição.
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- Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de situação, ou seja, a situação ou posição em que o
convênio se encontra, por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de situações dos convênios cadastrados, ao informar a descrição,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
- Permitir ao usuário realizar o cadastro de comprovantes que poderão ser vinculados a diversos cadastros do sistema,
ao informar qual o tipo, o número e a série do comprovante, bem como, a data da emissão, o código de validação, o
credor, o valor e uma descrição da finalidade do mesmo.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de comprovantes por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos comprovantes cadastrados, ao informar o respectivo convenente, seu
CPF ou CNPJ, bem como, o número, o tipo ou a finalidade do comprovante demonstrando-os e ordenando-os por meio
de listagem a informação da pesquisa, bem como, o valor bruto e líquido, ensejando maior visibilidade das informações
que o usuário necessitar.
- Permitir o registro dos entes que são a representação jurídica da corporação que possui a licença do software, além da
representação jurídica e legal da entidade em si, ao informar dados como o imagem do brasão da entidade, seu nome,
CNPJ, sigla, natureza jurídica, seu endereço, bairro, município, número e CEP, os dados para contato como e-mail, site,
telefone, fax, bem como, o horário de funcionamento do ente, a esfera governamental, o identificador de entidade RPPS
e o fuso horário.
- Permitir ao usuário realizar o registro de certidões da entidade ao informar o número, o tipo da certidão, a data da
emissão e validade.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por meio da listagem, realizando operações
de edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões da entidade cadastradas, ao informar o seu número e o tipo,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, a data de emissão e
validade, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Permitir ao usuário realizar o registro de certidões do convenente ou proponente, ao informar qual o nome do mesmo,
o número e o tipo da certidão, bem como, a data da emissão e validade.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões de convenentes por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões de convenentes cadastradas, ao informar o respectivo
convenente, o número da certidão e o tipo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da
pesquisa, bem como, a data de emissão e validade, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar.
- Permitir ao usuário realizar o registro de concedentes ao informar o nome, o CPF ou CNPJ , bem como, a esfera
administrativa a qual faz parte, seja Federal, Estadual, Municipal ou Não Governamental, integrando os dados cadastrais
com o cadastro único de pessoas.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de concedentes por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos concedentes cadastrados, ao informar o seu nome, CPF ou CNPJ,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo
jurídica ou física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Permitir ao usuário realizar o registro de convenentes ao informar o nome, o CPF ou CNPJ, integrando os dados
cadastrais com o cadastro único de pessoas.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convenentes por meio da listagem, realizando operações de
edições e exclusões dos mesmos.
- Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos convenentes cadastrados, ao informar o seu nome, CPF ou CNPJ,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo
jurídica ou física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Permitir ao usuário selecionar outra entidade sem a necessidade de logout do sistema.
- Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do sistema e refazer login em outro.
- Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado que
pode ser Área de Texto, CNPJ,CPF, Data, Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone,
Texto e Valor(Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se
ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar também o agrupamento destes dados e a sua publicação entre as
entidades.
- Permitir ao administrador definir as configurações de permissões para os acessos às funcionalidade do sistema da
entidade, identificando se o usuário possui autorização para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.
- Permitir a construção de várias interações com usuário como validações, notificações, envio de e-mail etc., mostradas
durante a operacionalização de funcionalidades, objetivando alertá-lo ou comunicá-lo.
- Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da funcionalidade, possibilitando sua
configuração por meio da divisão dos dados em grupos, bem como a realização de cálculos e totalizadores,
disponibilizando a informação conforme a necessidade do ente.
- Permitir a construção de uma linguagem unificada por meio do programa de scripts, possibilitando a realização de
diversas operações que podem gerar saída dos dados ou processar alguma entrada de dados para uma funcionalidade.
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- Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios recebidos de forma ágil, por meio de informações
básicas como a data da respectiva prestação e o valor da mesma, o valor do rendimento da aplicação, bem como, o
devolvido.
- Possibilitar ao usuário realizar a inclusão de aditivos a convênios recebidos de forma ágil e flexível, ao informar o
número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem
como, o valor global do decréscimo e justificativa.
- Possibilitar ao usuário realizar atualizações das situações que o convênio se encontra, de forma flexível ao permitir a
definição do tipo da situação, data e observações ou motivos.
- Permitir ao usuário realizar o cadastro dos convênios recebidos ao informar o número do respectivo convênio, o valor
do repasse, da contrapartida e o global, o referente objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a
modalidade do respectivo convênio, o concedente, as certidões emitidas, bem como, o(s) responsável(eis) e o recurso,
bem como o Ato autorizativo e Ato de publicação. Esse cadastro relaciona-se com outros, oferecendo flexibilidade da
modalidade, como por exemplo, os registro de concedentes, certidões e responsáveis, tanto quanto, acompanha a
situação do convênio até sua conclusão em formato workflow.
- Possibilitar ao usuário realizar pesquisar dos convênios recebidos cadastrados ao informar respectivo convênio, seu
objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situação do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por
meio de listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por meio da listagem, aplicando filtros
conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os
convênios ou mesmo somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já
foram concluídos, realizando operações de edições e exclusões das prestações de contas, caso possuam, bem como,
verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.
- Possibilitar ao usuário realizar a inclusão de aditivos a convênios repassados de forma ágil e flexível, ao informar o
número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem
como, o valor global do decréscimo e justificativa.
- Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados de forma ágil, gerados de forma
automática com base nos pagamento de empenho de convênios, por meio de informações básicas como a data da
respectiva prestação e os comprovantes.
- Permitir ao usuário realizar o cadastro dos convênios repassados ao informar o número do respectivo convênio, o valor
do repasse, da contrapartida e o global, o referente tipo e objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual
a modalidade do respectivo convênio, o convenente, as certidões emitidas, bem como, o(s) responsável(eis). Esse
cadastro relaciona-se com outros, oferecendo flexibilidade da modalidade, como por exemplo, os registro de
convenentes, certidões e responsáveis, tanto quanto, acompanha a situação do convênio até sua conclusão em formato
workflow.
- Possibilitar ao usuário realizar pesquisar dos convênios repassados cadastrados ao informar respectivo convênio, seu
objeto ou justificativa do mesmo, nome e CPF/CNPJ do concedente, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
- Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios repassados por meio da listagem, aplicando filtros
conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os
convênios ou mesmo somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já
foram concluídos. Visualizar ainda a etapa que os convênios se encontram, ou seja, se estão ainda em formalização, se
estão em execução ou em prestação de contas, bem como, se foram concluídos. Além de realizar operações de edições,
exclusões ou reaberturas dos mesmos, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.
- Possibilitar ao usuário cadastrar atos conforme a necessidade da entidade, informando qual o tipo de lei que o
respectivo ato representa, a natureza de texto jurídico, a data da criação, publicação, vigor e revogação, destacando
ainda a ementa e a fonte de divulgação. A funcionalidade possibilita o controle e facilidade na identificação das
alterações e revogações dos atos.
- Possibilitar a criação de scripts personalizados a partir de uma ferramenta de scripts
- Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por usuários e grupos de usuários, a partir de
uma ferramenta de acessos
- Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de relatórios
- Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de cadastro único, onde o usuário personaliza a
forma como seus cadastros devem ser unificados, podendo ser geral ou por campo
- Possibilitar o gerenciamento dos relatórios disponíveis para execução
- Possibilitar o gerenciamento dos scripts disponíveis para execução
- Possibilitar a realização da Migração para PostgreSQL
- Possibilitar a realização da Migração para PostgreSQL
- Possibilitar anexar aquivos no cadastro de convênios repassados
- Possibilitar anexar aquivos no cadastro de convênios repassados
- Permite a utilização das fontes da Contabilidade para criação de scripts e relatórios a partir dos sistemas:
a) Planejamento
b) Tesouraria
c) Contábil
d) Almoxarifado
- Possibilitar a visualização do número da liquidação bem com seu histórico na prestação de contas de convênios
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6.2 – Módulo/Aplicativo de Tesouraria
- Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando integração via exportação/importação de
arquivos).
- Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras
configurações no sistema.
- Propiciar criar configurações dos documentos de receita, possibilitando definir que os mesmos possam ser recebidos
apenas em determinado ponto, pré-definido.
- Propiciar a configuração de permissões para que os pagamentos de empenhos possam ser registrados por usuários
que estiverem vinculados a determinados órgãos do orçamento da despesa.
- Propiciar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias.
- Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa.
- Possibilitar pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados.
- Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de pagamento deve
permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes.
- Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extra orçamentárias,
efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de
controle.
- Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados,
efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e
controle.
- Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extra orçamentárias, automaticamente, quando forem inseridos
descontos extra orçamentários na liquidação ou pagamento do empenho.
- Permitir registrar a conciliação bancária, sendo possível inserir os dados das movimentações do banco manualmente ou
importando o arquivo gerado pelo banco em layout FEBRABAN com as movimentações da conta, e assim, realizar as
comparações necessárias do saldo contábil dos lançamentos de pagamentos e de recebimentos do período selecionado
com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.
- Propiciar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas
anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa.
- Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente;
- Permitir criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento;
- Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo.
- Propiciar controlar a data de compensação dos cheques emitidos, possibilitando que na conciliação bancária seja
possível inserir os cheques não compensados.
- Possibilidade de envio de SMS e/ou e-mail para os credores referentes aos documentos pagos por meio da tela de
pagamentos, sem custo adicional a contratante.
- Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e
propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso.
- Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja
efetuado sem o respectivo registro.
- Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar):
a) Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos;
b) Gerando recibos permitindo estornos;
c) Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas;
d) Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
- Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade.
- Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma
mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente.
- Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta
bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias.
- Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal.
- Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos.
- Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias).
- Propiciar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias).
- Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa,
boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa.
- Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de Pagamento, Restos à Pagar, Despesa Extra
e respectivas anulações.
6.3 - Módulo/Aplicativo de Planejamento
- Permitir executar alterações orçamentárias da despesa, sempre via ato legal (ex.: Lei e/ou Decreto), com reflexo na
execução orçamentária em andamento.
- Permitir atualizar o PPA/ LDO a partir das alterações orçamentárias da despesa.
- Propiciar a interação dos cadastros de alterações orçamentárias das despesas realizadas por meio de listagem
interativa, ou seja, o usuário realiza navegação entre as etapas da alteração orçamentárias, ou seja, proposta em
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elaboração, proposta concluída, se está no legislativo, ou mesmo, sancionada. Tal interação, possibilita avançar etapas
do respectivo registro, bem como, regressar a mesma.
- Propiciar ao usuário realizar o cadastro de alterações orçamentárias da receita e interagir com os cadastros a partir de
listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário cadastrar e pesquisar as alterações orçamentárias da receita através de listagem dinâmica.
- Propiciar ao usuário a emissão e utilização de relatórios da Lei 4.320/64.
- Propiciar ao usuário a emissão e utilização de relatórios legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
- Permitir o registro das audiências realizadas para elaboração do orçamento e/ou sugestões da sociedade, ao informar o
tema, o Ato autorizativo, a data e hora, a equipe de planejamento, a situação, o endereço, o tipo de audiência, o(s)
endereço(s) da(s) audiência(s), o assunto, bem como, anexar documentos da audiência registrada.
- Permitir o cadastro e pesquisa das ações de governo.
- Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como
organograma, programa, ação, função, subfunção, naturezas da receita e despesa e recursos.
- Permitir registrar cenários macroeconômicos na LDO para aplicação nas receitas e despesas, informando: Variável
Método de cálculo (percentual ou valor) Percentual ou valor para o ano Atual e para os próximos anos. Além disso
possibilitar informar texto, para detalhar as premissas utilizadas.
- Propiciar ao usuário a criação de uma configuração de organogramas personalizada para que o registro seja realizado
conforme a organização estrutural da entidade pública.
- Permitir o registro da configuração de função e subfunção conforme a necessidade do município, indicando que está
em uso uma determinada configuração e validando as funções e subfunções para utilizá-las no exercício, bem como,
informar alguma descrição.
- Permitir o cadastro e a pesquisa de dedução da receita em listagem dinâmica, podendo ordená-las ao serem
demonstradas.
- Permitir a criação/alteração das despesas do PPA, LDO e LOA de forma incremental durante a elaboração ou alteração
do orçamento, solicitando somente informações obrigatórias, mas possibilitando que as demais sejam informadas em
momento posterior. Permanece assim com a situação em elaboração, notificando ao usuário de que estão pendentes
algumas informações, e logo preenchidas, deve ser possível o envio ao legislativo e sanção da referida peça
orçamentária.
- Permite a visualização de diferenças, inclusão, atualização ou exclusão de receitas da LOA em comparação a LDO.
- Permitir o registro das despesas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- Permitir a identificação nos registros de receitas e despesas a ausência de informação ou informação indevida, onde o
usuário receberá a orientação devida referente a qual informação deverá ser complementada ou ajustada.
- Permitir o registro das despesas da Lei Orçamentária Anual (LOA).
- Permitir o registro das despesas do Plano Plurianual (PPA).
- Permite o registro de envio ao legislativo quando o orçamento estiver elaborado, possibilitando informar: Data de
envio ao legislativo Observações Após o envio permite retorno ao executivo para alterações ou sancionar. Além disso
quando estiver como enviado ao legislativo não deve permitir que a peça orçamentária seja alterada garantindo a
integridade dos registros.
- Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LDO para escrituração contábil após a peça orçamentária ser
sancionada, possibilitando a visualização de quais documentos já foram enviados para escrituração, e se efetuada
alguma alteração no orçamento elaborado, reenviá-los novamente.
- Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LOA para escrituração contábil após a peça orçamentária ser
sancionada, possibilitando a visualização de quais documentos já foram enviados para escrituração, e se efetuada
alguma alteração no orçamento elaborado, reenviá-los novamente.
- O usuário deve ter a possibilidade de reenviar a LOA para escrituração e caso seja efetuada alguma alteração no
orçamento elaborado, permitindo reenviar os documentos alterados para escrituração.
- Permitir o envio dos registros de receitas e despesas do PPA para escrituração após a peça orçamentária ser
sancionada, visualizando quando os documentos já foram enviados para escrituração, e caso
se efetue alguma alteração no orçamento elaborado, permite-se reenviar os documentos alterados para escrituração.
- Permitir o cadastro e a pesquisa das equipes de planejamento previamente cadastrados ao informar a descrição e/ou
seus os membros pertencentes, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem.
- Cadastrar a execução de metas físicas e realizar a avaliação, informando: Ação Programa Entidade Produto Unidade de
medida Localizador Meta física estimada Meta física executada Observações Situação (A executar, Em execução,
Executada) Além disso, na listagem, permitir realizar uma pesquisa pelas registros do ambiente, permitindo filtrar por:
Ação: número e descrição Programa: número e descrição Situação Produto Unidade de medida; Localizador.
- Permitir, na LDO, o registro de expansão das despesas e as suas respectivas compensações, uma descrição, o Ato
regulamentar, o valor para o ano atual e para as projeções dos dois anos subsequentes,
- Permitir realizar as alterações legais no PPA.
- Permitir nos parâmetros da LDO escolher o grau do plano de contas de receita e despesa a ser utilizado
- Permitir o cadastro e a pesquisa de naturezas das receitas cadastradas, ao informar total ou parcial a máscara ou o
texto da descrição da natureza, visualizando-as por meio de listagem.
- Permitir a visualização de todas as despesas elaboradas no PPA, conforme quadriênio selecionado, possibilitando de
uma forma rápida inserir de forma individual ou em lote, registros de despesas na LDO, para atendimento do Art. 165 da
Constituição Federal 1988. O recurso do saldo à priorizar disponível é da meta financeira conforme saldo orçamentário
da despesa (previsto no PPA menos o priorizado na despesa da LDO do referido quadriênio.
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- O usuário deve ter a possibilidade de replicar os marcadores de receitas e despesa do PPA para LDO por meio da
priorização da LDO.
- Permitir a definição de quais colunas serão exibidas na listagem para visualização e ordenação das informações
referentes ao cadastro de programas de governo, como o público-alvo e objetivos, indicando quais dados o usuário
deseja visualizar.
- Permitir o cadastro de programas válido para o quadriênio, não permitindo que sejam incluídos novos programas no
PPA quando a peça orçamentária que esteja com o status diferente de “Em elaboração‟ ou “Em alteração” e não podem
existir dois programas com o mesmo número.
- Permitir a pesquisa dos programas de governos cadastros ao informar o número, a descrição, o público alvo e os
objetivos por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como,
ordená-las ao serem demonstradas.
- Permitir a identificação quando o valor da meta financeira da receita não está totalmente alocada nos recursos,
confrontando valor da meta em comparação com o valor aplicado nos recursos, demonstrando a diferença a maior ou a
menor.
- Propiciar ao usuário informar apenas os recursos na dedução que estejam vinculados a receita, demonstrando nas
deduções somente os recursos da receita para seleção e uso.
- Propiciar ao usuário o registro dos recursos que representam as fontes financeiras, que sustentarão e assegurarão o
desenvolvimento do plano de ação e atingimento do objetivo do governo. O registro deve ser possível por meio de
informações como o número, conforme a formatação configurada dos recursos, o tipo ordinário ou vinculado, uma
descrição, bem como, se é um recurso de superávit financeiro, também conforme a configuração.
- Permitir o registro das fontes de recursos, tipos ordinário e vinculado, conforme a configuração dos mesmos
previamente cadastrada e necessidade do município, informando o número (este respeita a formatação previamente na
configuração de recursos), a descrição, ou até mesmo, se é um recurso de superávit financeiro, informação habilitada
quando a configuração designar uma enumeração de forma distinta para aqueles que são caracterizados como tal.
- Permitir o registro das renúncias fiscais, ao informar a receita da LDO renunciada, o tipo, ou seja, se é uma redução,
isenção etc., a localização, o Ato regulamentador, uma descrição e os valores para o exercício atual e os dois
subsequentes. Permite ainda registrar a(s) compensação(ões) informando as mesmas informações citadas, bem como, o
setor beneficiário. Este registro deve ser realizado para propiciar a elaboração do relatório solicitado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, Art .4º, § 2º inciso V.
- Permitir a visualização mediante pesquisa das renúncias fiscais previamente cadastradas ao informar a natureza da
receita, a descrição da natureza da receita e a respectiva descrição, visualizando-as e ordenando-as por meio de
listagem.
- Permitir registrar os resultados nominais mensais de forma automática (dividir por 12). Além disso, caso o valor do
rateio não fechar com valor total do ano logado, o sistema avisa e indica a diferença a ser ajustada.
- Permitir os registros dos riscos fiscais ao informar o tipo de risco, a entidade pública, o organograma, o detalhamento e
a providência, bem como, o exercício atual e os próximos dois. Este registro deve ser realizado para possibilitar a
elaboração do relatório solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art .4º, § 3º.
- Permitir o registro da sanção da peça orçamentária após seu envio ao legislativo, ao informar a respectiva data de
envio ao legislativo, o Ato autorizativo, possíveis observações, bem como, não permitir que a peça orçamentária seja
alterada quando a mesma estiver sancionada, garantindo a integridade dos registros.
- Permitir após a sanção da LOA disponibilizar as receitas e despesas para execução orçamentária.
- Permitir o controle de alteração dos dados do plano plurianual para que, depois de aprovado, os dados não possam ser
alterados.
- Permitir a pesquisa das sugestões realizadas para a elaboração do orçamento previamente cadastradas ao informar o
seu assunto, a sugestão apresentada, a categoria, tipo, período e origem, visualizando-as por meio de listagem,
ensejando maior visibilidade.
- Permitir o registro dos tipos de alterações da receita, conforme a necessidade do município e utilizá-los na elaboração
da Lei Orçamentária Anual (LOA) nos registros de alterações orçamentárias da receita.
- Permitir a realização de filtros rápidos das entidades por meio de painéis interativos, selecionando os saldos positivos
ou negativos conforme a necessidade do usuário, listando-as somente os relacionados a esses.
- Permitir a visualização do saldo do orçamento por entidade (receitas (+) transferências recebidas (-) despesas (-)
transferências concedidas) durante a elaboração da peça orçamentária, dispensando por exemplo, realizar emissões de
relatórios para conhecer o saldo planejado.
- Permitir a realização de filtros rápidos dos recursos das peças orçamentárias, por meio de painéis interativos,
selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do usuário, listando-as somente os relacionados a
esses.
- Permitir a realização de filtros rápidos com único clique no recurso apresentado na listagem da LOA somente registros
vinculados a receita ou despesa.
- Permitir o registro das projeções atuariais no qual projeta-se o fluxo anual de receitas, despesas e saldo do regime
próprio de previdência social dos servidores públicos para um período de 75 anos. Este registro deve ser realizado para
atendimento do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
- Propiciar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de Contas.
6.4 - Módulo/Aplicativo de Custos
- Permitir uso do sistema via Web Browser com os seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior; Mozilla Firefox
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25 ou superior, Microsoft Internet Explorer 10 ou superior; Safari 6 ou superior.
- Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades (multi-entidade).
- Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso para consulta das informações
disponibilizadas nos gráficos (perfil administrador) ou apenas a operacionalização do cálculo de custos.
- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos unitários dos objetos de custos, voltados
aos gestores e tomadores de decisão.
- Permitir cadastrar os elementos de custos em diversos níveis sintéticos ou analíticos, bem como classifica-los em fixos
ou variáveis. Além disto, deverá permitir que sejam vinculados os elementos cadastrados com vinculação ao sistema
estruturante que gerará a informação de custos.
- Permitir cadastrar o objeto de custos, vincula-lo a classificação institucional/funcional/programática, cadastramento das
variáveis físicas, bem como seu valor econômico, tudo isto conforme as alterações ocorridas na linha do tempo.
- Permitir cadastrar vários métodos de custeio para uma mesma entidade. Estes métodos de custeio deverão ser
caracterizados e terem seus alocadores de custos vinculado. Deverá também possibilitar que sejam utilizados métodos
de custeio que não geram alocações de custos indiretos.
- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos gerados pelos elementos de custos,
voltados aos gestores e tomadores de decisão.
- Possuir painéis interativos que permitem a análise de custos em nível de ítem de custos, permitindo a conferência da
fidedignidade das informações de custos, bem como a conciliação com o sistema estruturante que originou a
informação. Este painel também deverá permitir que seja realizada a auditoria das informações de custos.
- Permitir gravação dos gráficos em formatos PDF, MS Word, Texto e MS Excel.
- Possuir atalhos para visualização rápida das informações referentes às fontes de dados de cada relatório.
- Permitir a configuração de relatórios para serem incorporados através de um link e distribuídos com outros usuários via
e-mail.
- Possuir painéis dinâmicos que permitem o agrupamento e desagrupamento de informações de custos conforme as
estruturações administrativas, funcionais e programáticas.
- Possuir parametrizações de informações dos sistemas estruturantes para caracterização do regime de competência.
- Possibilitar, através de configuração, quais itens devem ser tratados como exceção na apuração de custos.
- Possibilitar que a entidade realize o cálculo de custos sobre vários prismas diferenciados através da criação de visões
de custos.
- Permitir que uma visão seja exportada para que posteriormente possa ser utilizada como cópia pela mesma entidade
ou por outra entidade, desde que devidamente autorizada pelo fornecimento da codificação de importação.
- Possuir o relatório denominado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO (DRE).
- Permitir que o usuário troque a visão ou a entidade que esteja operacionalizando sem a necessidade de encerramento
da sessão.
- Possibilitar que sejam iniciados ou cessados os cálculos de apuração de custos de uma visão a partir de uma certa data
através da ativação/inativação da visão.
- Permitir o cadastro de inúmeros alocadores de custos com características distintas para os tipos de métodos de custeio
existente, bem como sua variação ao longo do tempo.
- Permitir o cadastro dos centros de custos da entidade, que deverão possuir as seguintes configurações: classificação
de direto ou indireto; vinculação ao objeto de custos (se for o caso); vinculação ao método de custeio e alocador (se for
o caso); classificação institucional/funcional/programática; elementos de custos vinculados e vinculação do centro custos
com os sistemas estruturantes.
6.5 - Módulo/Aplicativo de Indicadores e Informações de Gestão Municipal
- O Portal deverá permitir aos Gestores Públicos a visão geral da situação financeira do Município abrangendo por
exemplo o saldo das contas, o saldo comprometido e o saldo disponível, além de outras informações como orçamento,
investimentos em obras, patrimônio, quantidade de habitantes, servidores, alunos, pacientes, imóveis, empresas.
- Permitir a visualização da quantidade de empresas e imóveis cadastrados pela arrecadação do Município.
- Permitir a visualização da quantidade de pacientes cadastrados no sistema de saúde do Município.
- Permitir a visualização da quantidade de servidores do Município.
- Permitir a visualização do saldo atualizado das contas, do valor do orçamento empenhado e do valor disponível para
empenhamento e valor do orçamento total para o exercício corrente.
- Permitir a visualização do valor dos investimentos em obras públicas realizado pelo Município no exercício corrente.
- Permitir a visualização do número de veículos da frota gerida pelo Município.
- Permitir a visualização do número de patrimônios públicos gerido pelo Município.
- Permitir a visualização do número de alunos abrangidos pela rede municipal de ensino cadastrados no sistema de
educação.
- Possuir ranking dos 10 órgãos do Município com maior gasto com funções gratificadas.
- Possuir indicador da proporção de gastos com funções gratificadas cruzando com demais gastos com pessoal.
- Possuir indicador da despesa mensal com pessoal realizada cruzando com o percentual da meta de gastos de pessoal
de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal do exercício atual.
- Possuir ranking dos 10 maiores devedores com dívida protestada pelo Município.
- Possuir indicador de receita prevista para arrecadação dos outros tributos cruzando com valores efetivamente
arrecadados.
- Possuir ranking dos 10 maiores arrecadadores de alvará no Município.
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- Possuir indicador de evolução mensal acumulada da arrecadação com alvarás realizado cruzando com valores
previstos.
- Possuir indicador de receita prevista para arrecadação de alvarás cruzando com valores efetivamente arrecadados.
- Possuir indicador de receita prevista para IPTU cruzando com valores efetivamente arrecadados.
- Possuir indicador de evolução mensal acumulada do IPTU realizado cruzando com valores previstos.
- Possuir indicador de receita prevista para ISS cruzando com valores efetivamente arrecadados.
- Possuir ranking dos 10 maiores pagadores de IPTU no Município.
- Possuir indicador de valor histórico mensal acumulado da despesa realizada com reapectivo detalhamento de acordo
com a fonte de recursos livres ou vinculados.
-Possuir indicador de valor histórico mensal acumulado da receita realizada cruzando com valores previstos.
-Possuir indicador da situação atual da despesa cruzando com com valores previstos.
- Possuir indicador de despesas comprometidas com Educação pelo Município correlacionando valores vencidos e
vincendos.
- Possuir gráfico para análise comparativa mensal entre a despesa com saúde realizada e o percentual da meta
constitucional de gastos de saúde do exercício atual.
- Possuir indicador gráfico que permita a análise comparativa entre a despesa com saúde prevista e o valor
efetivamente gasto no exercício financeiro atual.
- Permitir a visualização de indicador gráfico para análise da série histórica mensal dos últimos 12 meses referente a
quantidade de afastamento dos servidores em números de dias afastados.
- Possuir ranking dos 10 maiores valores de gastos com cargos comissionados, por órgão.
- Possuir ranking dos 10 maiores valores de gastos com horas extras, por órgão.
- Permitir a visualização de gráfico para análise comparativa da proporção de gastos com pessoal em cargo
comissionado em relação aos demais gastos com pessoal.
- Possibilitar a visualização de gráfico para a análise comparativa da proporção de gastos com horas extras em relação
aos demais gastos com pessoal.
- Possibilitar a visualização de gráfico para a análise comparativa da despesa com pessoal prevista e o valor
efetivamente gasto no exercício financeiro atual.
- Permitir a visualização de gráfico para análise comparativa entre a evolução mensal acumulada da arrecadação e
outros tributos realizados com o valor previsto.
- Possuir ranking dos 10 maiores arrecadadores de outros tributos.
- Possuir gráfico que permita a análise comparativa entre a evolução mensal acumulada do ISS realizado com o valor
previsto.
- Possuir ranking dos 10 maiores pagadores de ISS.
- Possuir gráfico que permita a análise referente a situação atual da dívida ativa, exibindo os valores encaminhados a
protesto, comparando com os que ainda não foram enviados.
- Possuir ranking dos 10 maiores devedores cadastrados em dívida ativa.
- Possuir indicador que permita a análise referente a situação mensal da dívida ativa, exibindo o saldo do valor ao final
de cada mês.
- Possuir indicador numérico que permita a análise referente ao saldo atual das contas bem como a divisão do saldo
em recursos livres e vinculados.
- Possuir indicador que possibilite a análise referente ao valor histórico mensal acumulado da despesa realizada em
relação ao valor previsto.
- Possuir indicador gráfico que permita a análise referente a situação atual da receita em relação ao valor previsto.
- Possibilitar a exibição em modo de apresentação de objetos contidos em uma mesma aba.
- Possuir ranking dos 10 maiores custos unitários médios da merenda escolar gerados por unidades escolares.
- Possuir indicador do custo médio unitário da iluminação pública por habitante no exercício atual.
- Possuir indicador do custo médio unitário da iluminação pública por Imóvel no exercício atual.
- Possuir indicador do custo médio unitário da coleta de lixo por imóvel realizada no exercício atual.
- Possuir ranking dos custos gerados pelos objetos de custos apurados pelo município, permitindo a comparação do
resultado com outros municípios da mesma microrregião, mesmo estado e do país.
- Possuir indicador que permita a análise dos 10 maiores valores investidos em patrimônio municipal.
- Possuir indicador da quantidade de veículos pertencentes a frota, classificados conforme o tipo de veículo.
- Possuir ranking das 10 maiores dotações orçamentárias bloqueadas, considerando os valores envolvidos.
- Possuir indicador numérico que demonstre o saldo atual do valor total das dotações orçamentárias bloqueadas.
- Possuir ranking das 10 maiores licitações em andamento, considerando os valores envolvidos.
- Possuir indicador numérico com o valor total das licitações em andamento do município.
- Possuir ranking dos 10 grupos de materiais com os maiores valores em estoque no município.
- Possuir indicador numérico com o valor da posição atual dos estoques armazenados pelo município.
6.6 - Módulo/Aplicativo de Transparência Municipal
- Permitir a edição das informações cadastrais das entidades.
- Permitir a seleção do estado e município através do filtro específico para cada um.
- Permitir ativar modo de alto contraste para facilitar acesso a deficientes visuais.
- Permitir ativar zoom para facilitar acesso a deficientes visuais ou com alguma dificuldade visual.
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- Possuir uma ferramenta de busca afim de listar as consultas que tiverem em sua descrição do título, palavras
coincidentes com a o termo digitado para pesquisar.
- Possuir uma ferramenta que oriente os cidadãos quanto à navegação do sistema, bem como facilitar a busca pela
informação desejada.
- Possuir uma ferramenta que possibilita ao usuário leigo o entendimento de termos técnicos utilizados nas páginas do
sistema.
- Permitir consulta de Receitas, Despesas, Veículos, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações, Compras, Contratos, Pessoal,
Demonstrativos contábeis, Contas Públicas.
- Possuir uma seção específica que permite a exibição das informações das receitas do munícipio e com diferentes
abordagens, como:
a) As receitas com detalhamento por entidade;
b) Maiores arrecadações por contribuinte;
c) Ingressos de receitas.
- Possuir uma seção específica que permite a exibição das informações das despesas da entidade. As informações da
execução da despesa podem ser analisadas com base nos seguintes relatórios: Despesas por credor; Execução de
programas; Gastos diretos por despesas; Gastos diretos por órgão; Transferências financeiras a terceiros; Empenhos a
pagar por ordem cronológica; Despesas com diárias e passagens por credor; Execução de despesas; Gastos diretos de
governo; Gastos diretos por favorecidos; Gastos diretos por projeto/atividade; Despesas empenhadas, liquidadas e/ou
pagas; Despesas com diárias e passagens; Despesas com cartão corp. e suprimento de fundos.
- Possuir uma seção específica que permite a consulta da relação dos veículos da entidade, com informações como o
setor qual pertence, ano, placa e tipo, isto é, um carro, ônibus, máquinas e outros.
- Possuir uma seção específica para demonstração da composição dos bens que compõe o ativo imobilizado da entidade,
além de possibilitar o acompanhamento das baixas dos bens (venda, desuso, extravio, obsolescência), com informações
como a data de aquisição e o valor de aquisição.
- Possuir uma seção específica que permite obter informações do controle físico e financeiro de entradas e saídas de
materiais dos estoques da entidade.
- Possuir uma seção específica que permite a exibição das licitações realizadas pela entidade, juntamente com as etapas
do processo, as modalidades, empresas ganhadoras, perdedoras, mercadorias com suas respectivas quantidades e
cotações de cada participante, além dos responsáveis legais das empresas e a relação dos fornecedores impedidos de
licitar. Possibilitar também a publicação dos documentos legais tais como editais, avisos, retificações vinculadas ao
certame.
- Possuir uma seção específica que permite a exibição todas as compras de pequena monta realizadas pela entidade
através das compras diretas.
- Possuir uma seção específica que permite a exibição dos itens contratuais dos seus fornecedores de bens e serviços
contratados pela entidade. Permitir também a publicação do contrato, na sua íntegra, para a visualização completa do
documento bem como aditivos e outros possíveis documentos adicionais.
- Possuir uma seção específica que apresenta a relação dos cargos e salários dos servidores da entidade, os valores
calculados da folha de pagamento separando-os por entidade, secretaria, organograma, lotação e classificação,
conforme seus respectivos planos de carreira.
- Possuir uma seção específica que possibilite a visualização dos demonstrativos contábeis da entidade, com as seguintes
consultas:
a) Convênios;
b) Transferências financeiras entre entidades governamentais;
c) Transferências voluntárias;
d) Receitas e despesas extra orçamentárias;
e) Movimentação de contas correntes bancárias.
- Possuir uma seção específica para exibição dos Relatórios de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, ambos compostos de uma série de demonstrativos contábeis, publicados em bases mensais, bimestrais,
quadrimestrais, semestrais e anuais, conforme princípio constitucional da publicidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e a Lei n.º 9.755/98.
- Possuir uma seção específica para a consulta de publicações diversas (e opcionais) por parte da entidade. A seção
permitirá a customização dos links e do título dos mesmos para que esteja da forma mais adequada segundo
interpretação da entidade.
- Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilita ao cidadão efetuar questionamentos através de
um canal direto com a entidade. Esta solicitação pode ser somente digital ou protocolizada em meio físico se for de
interesse da entidade.
- Possuir uma seção específica de acesso à informação que possibilita consultar um relatório com estatística dos pedidos
de informação já solicitados, os atendidos prorrogados, deferidos e indeferidos. Além disso, informar o quantitativo de
solicitações, bem como o detalhamento de pedidos solicitados por sexo, profissão, escolaridade e localização geográfica.
- Permitir o cadastro de usuários com caráter de administrador os quais terão acesso à área administrativa do sistema
para realizar toda a configuração do mesmo.
- Permitir o envio de e-mail que notifique o administrador e/ou responsável pela transparência ativa da entidade sobre
atualização e última geração de carga para o sistema. O e-mail também notifica se há atraso de atualização dos dados.
- Possibilitar ao usuário realizar o relacionamento entre documentos e seus respectivos contratos ou processos
licitatórios, para posterior exibição na consulta de contratos ou licitação.
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- Permitir o cadastro de IPs para upload das cargas de dados, a fim de impedir que o envio de informações não seja
realizado fora dos IPs cadastrados.
- Permitir o cadastro dos dados da entidade, como endereço, contato, setores e responsáveis, além da possibilidade de
inclusão de imagem do brasão do município.
- Permitir o cadastro de links para que a eles sejam vinculados a relatórios conforme a necessidade da entidade. Estes
relatórios devem ser disponibilizados às consultas de publicações opcionais.
- Permitir o cadastro dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei n.º 9.755/98, conhecidos
por pertencerem aos relatórios das Contas Públicas.
- Permitir o cadastro de setor(es) responsável(eis) pelo acesso à informação para que as solicitações sejam efetuadas a
elas, além de exibir os dados juntamente com as informações da entidade.
- Permitir o cadastramento de motivos para a negação dos pedidos de acesso à informação.
- Possibilitar o cadastro de perguntas frequentes as quais reúnem respostas às perguntas mais comuns que os
internautas do sistema fazem acerca do mesmo.
- Possibilitar o cadastro de termos e seus respectivos significados para que usuários leigos, ao navegarem pelas páginas
do sistema, possam entendê-los.
- Permitir a parametrização para exibir ou não o cabeçalho e rodapé da entidade.
- Permitir que seja aplicada uma máscara aos CPF's e CNPJ's, a fim de que sejam ocultados, conforme configuração da
máscara, nos resultados das consultas em que os mesmos aparecem. As máscaras podem ser configuradas por
município e para cada alteração fica registrado o seu responsável.
- Permitir que o usuário realize as configurações para quais consultas deseja exibir, de todos os sistemas estruturantes,
para a(s) entidade(s) vinculada(s) a ele.
- Permitir que as informações consultadas pelo cidadão possam ser exportadas em diferentes formatos como PDF, ODT,
ODS e CSV, utilizando filtros disponibilizados para cada série de dados.
- Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao internauta quanto à ausência de informação da consulta
por ele realizada, pelo fato da entidade não ter fatos geradores para apresentar tais informações.
- Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao internauta quando a consulta por ele realizada não
apresentar nenhuma informação, com base nos filtros de busca estabelecidos.
- Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao internauta referente à última atualização dos dados
processados pelo sistema.
- Permitir o cadastro de uma mensagem de justificativa a ser apresentada ao internauta, informando que a entidade não
possui ou deixou de utilizar o sistema estruturante, ou outra justificativa que possibilite a atualização diária de cargas de
dados do sistema.
- Possuir uma seção específica que permite a parametrização das informações que serão exibidas, no momento das
consultas, aos cidadãos quanto às receitas, despesas e demonstrativos contábeis da entidade. Nas parametrizações
poderão ser configuradas as informações sobre:
a) Detalhamento das receitas arrecadadas, possibilitando o comparativo entre as receitas orçadas, lançadas e
efetivamente arrecadadas;
b) Empenhos da entidade com foco na visualização detalhada por credor;
c) Gastos por órgão, programas de governo, por projeto/atividade e por elemento do gasto;
d) Valores pagos em diárias e passagens;
e) Estágio da execução orçamentária dos empenhos (empenhado, liquidado e pago);
f) Acompanhamento da execução orçamentária;
g) Convênios;
h) Transferências financeiras entre entidades governamentais;
i) Transferências voluntárias;
j) Receitas e despesas extra orçamentárias;
k) Movimentação de contas correntes bancárias.
- Possuir uma seção específica que permite a parametrização das informações que serão exibidas, no momento das
consultas, aos cidadãos quanto a relação dos veículos da entidade, com informações como o setor qual pertence, ano,
placa e tipo.
- Possuir uma seção específica que permite a parametrização das informações que serão exibidas, no momento das
consultas, aos cidadãos quanto aos bens que compõe o ativo imobilizado da entidade, além de possibilitar o
acompanhamento das baixas dos bens (venda, desuso, extravio, obsolescência), com informações como a data e o valor
de aquisição, bem como a localização dos bens.
- Possuir uma seção específica que permite a parametrização das informações que serão exibidas, no momento das
consultas, aos cidadãos quanto ao controle físico e financeiro de entradas e saídas de materiais dos estoques da
entidade.
- Possuir uma seção específica que permite a parametrização das informações que serão exibidas, no momento das
consultas, aos cidadãos quanto às licitações, contratos e compras diretas realizadas pela entidade.
Nasparametrizaçõespoderãoserconfiguradas as informaçõessobre:
a) Licitações juntamente com as etapas do processo, as modalidades, empresas ganhadoras e perdedoras, as
mercadorias/serviços, além dos responsáveis legais das empresas participantes;
b) Fornecedores impedidos de licitar;
c) Contratos firmados pela entidade;
d) Comprasdiretas.
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- Possuir uma seção específica que permite a parametrização das informações que serão exibidas, no momento das
consultas, aos cidadãos quanto a informações de pessoal da entidade. Nas parametrizações poderão ser configuradas as
informações sobre:
a) Quadro de pessoal;
b) Servidores inativos;
c) Servidores contratados/temporários;
d) Estagiários;
e) Níveis Salariais;
f) Agentes políticos;
g) Servidores/empregados ativos;
h) Servidores efetivos;
i) Servidores comissionados;
j) Total da folha de pagamento;
k) Servidores cedidos/recebidos;
l) Autônomos.
- As configurações devem permitir que os cargos e salários existentes dos servidores, exibindo os valores calculados da
folha de pagamento separando por entidade, secretaria, organograma, lotação, classificação dos servidores conforme
seus respectivos planos de carreira. Parametrizar as informações funcionais dos servidores, verificando sua
remuneração, trocas de cargos, transferências por cessão a outras entidades ou funções.
- Permitir personalizar os níveis de detalhamento das consultas.
- Possibilitar a exibição ou não, para cada relatório previsto na LRF e Resumidos da Execução Orçamentária, os dados do
município, da câmara ou para ambos. Além disso, permitir a seleção do ano a partir do qual os dados poderão ser
visualizados pelos cidadãos, bem como a opção de exportar os dados.
- Possuir um mecanismo de segurança para a validação entre a aplicação e os sistemas estruturantes, afim de garantir
que a carga de dados aconteça seguramente entre as partes através desta validação.
- Possuir uma seção específica que ofereça links que possibilitem a entidade divulgar a sua página da transparência
através de tais links disponíveis em outros sítios.
- Possuir uma seção específica que seja possível consultar e atender aos questionamentos e solicitações de informação
realizados pelo internauta.
- Possuir uma seção específica que seja possível consultar as cargas de dados oriundos dos sistemas estruturantes para
gerenciamento, controle e tratamento de eventuais inconsistências no processo de envio.
Possuir uma seção específica que seja possível consultar todas as consultas já efetuadas no sistema, com a
possibilidade de filtrar por consultas específicas a fim de verificar todo o acesso do sistema e as consultas mais
solicitadas.
6.7 - Módulo/Aplicativo de Gestão Tributária
- Possuir Gerador de Relatórios integrado ao sistema, com interface para o usuário em língua portuguesa.
- Permitir que os relatórios desenvolvidos sejam acessados e executados por dentro do sistema, possibilitando que
argumentos como ano, entidade, data corrente, etc., sejam automaticamente preenchidos pelo sistema e, ainda, que
seja possível utilizar as funções do sistema que estão disponíveis no banco de dados.
- Permitir que os relatórios desenvolvidos pelo usuário sejam mantidos no banco de dados ou que esteja acessível para
todos os usuários do sistema logo após ser salvo e que o backup desses relatórios seja feito juntamente (no mesmo
processo) com o backup dos dados do sistema.
- Permitir que sejam configurados os usuários que terão acesso aos relatórios.
- Permitir criar novos relatórios personalizados baseando-se nos relatórios já existentes. - Permitir desativar (não excluir)
relatórios não utilizados.
- Permitir que os relatórios sejam desenvolvidos em linguagem SQL, com o uso de todos os comandos compatíveis com
ela e com o banco de dados.
- Possibilitar a exportação e importação de modelos de relatórios.
- Permitir salvar os relatórios em arquivos para posterior impressão e em arquivo PDF com a possibilidade de assinar
digitalmente.
- Possibilitar configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup do banco de
dados;
- Possibilitar configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados;
- Permitir executar automaticamente o backup em horários previamente agendados;
- Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando no sistema; - Possuir relatórios de
backups efetuados;
- Permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo
agendamento.
- Permitir a validação e verificação de relatórios inconsistentes no banco de dados, demonstrando um relatório com as
inconsistências encontradas.
- Todos os acessos ao sistema devem ser registrados em arquivo, informando o módulo e identificando data, hora,
usuário e ação realizada, podendo ser feita auditoria em módulo específico para esse fim.
- Permitir abrir mais de uma opção do menu principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao
sistema. Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos.
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- Possuir help „online‟, sensitivo ao contexto, sobre o modo de operação de cada uma das tarefas.
- Possuir controle de acesso aos módulos do sistema por senhas diferenciadas para cada usuário, com restrição de uso
individual de cada senha.
- Possuir cadastros de ruas, faces do imóvel, bairros e distritos para utilização no cadastramento dos contribuintes e
imóveis; de bancos e agências; moedas, possibilitando a utilização de Unidades de Referência; de atividades
econômicas; de planta de valores; de fiscais; de documentos fiscais que serão exigidos na fiscalização; cadastro único de
contribuintes; de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBI-Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis;
de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis.
- Conter um cadastro de publicidades, possibilitando o controle e manutenção das publicidades localizadas dentro do
município, possibilitando também o acompanhando os lançamentos de receitas dentro da própria funcionalidade.
- Ter opção para cadastrar fórmulas de juros de financiamentos para refinanciamento de débitos correntes e dívida
ativa, vencidos ou a vencer, podendo cobrar ou não taxa de expediente.
- Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa: podendo parcelar várias receitas, parcelar outros
parcelamentos em aberto; dividas executadas; conceder descontos legais através de fórmulas configuráveis; determinar
valor mínimo por parcela; cobranças de taxas de parcelamento;
- Ter um controle da apuração dos lançamentos dos contribuintes onde seja possível, por exemplo, comparar quanto foi
declarado e quanto realmente foi faturado pelo contribuinte, gerando um lançamento com a diferença apurada com os
devidos acréscimos. Sendo ainda possível a geração da notificação fiscal por atividade, ano, ano e atividade e parcela,
facilitando uma possível contestação por parte do contribuinte. - Possibilitar a geração de arquivo para pagamento na
modalidade Débito em Conta das receitas imobiliárias.
- Possibilitar realizar a baixa dos pagamentos que foram enviados para Débito em Conta, podendo ainda atualizar o
cadastro dos contribuintes e imóveis, incluindo ou excluindo a opção do Débito em Conta.
- Possibilitar efetuar integração via web service com empresas de geoprocessamento
- Possibilitar alteração do cadastro de imóveis devido a ajustes do geoprocessamento
- Possibilitar ao usuário definir a classificação contábil para as diferenças de pagamento dos créditos tributários
- Gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.
- Controlar a geração de cálculo e emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fazenda.
- Possuir controle de denúncias fiscais.
- Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de atividades.
- Permitir configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário e para mensagens de carnê. - Possuir processos para
fiscalização dos cadastros mobiliários e imobiliários, com lançamento, notificação fiscal e/ou auto de infração.
- Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
- Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
- Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se.
- Permitir que haja Planta de Valores e que seja configurável conforme boletim cadastral e a localização do imóvel.
- Possuir cadastro de imóvel urbano e rural configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade
de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a qualquer momento.
- Possuir cadastro de averbações/observações para: contribuintes, imóveis, econômicos, dívidas e receitas diversas
(solicitação de serviço)
- Possibilitar o cadastramento de validações de dados para deixar as informações dos cadastros abaixo consistentes,
evitando (por exemplo), que um imóvel construído fique sem área de construção: imobiliários, mobiliários (econômico),
pessoas, projetos, receitas diversas, contribuição de melhorias, auto de infração, características de imobiliárias,
características mobiliárias.
- Permitir o controle de obras e construção civil, informando o tipo: ampliação reforma, construção ou, demolição e
permitir alterar o imóvel com as novas alterações.
- Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês e também permitir
consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado;
- Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas; - Manter o histórico dos
valores calculados de cada exercício.
- Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas e por ano, podendo cobrar taxa pela liberação
ou não;
- Manter uma tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa. - Permitir trabalhar com várias moedas no
sistema (UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de indexadores para intervalos de datas.
- Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancelamentos, estornos, etc.)
- Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros: resumos de dívidas vencidas e à vencer; situação do cadastro;
resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador; de cancelamentos; de pagamentos; de
estorno de pagamento; de situação da dívida ativa; de dividas ativas parceladas.
- Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com parametrização do conteúdo da
notificação.
- Emitir certidão executiva e petição com textos parametrizados para cobrança judicial.
- Possibilitar a emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição através de uma única rotina para composição do
processo de execução fiscal.
Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos pelos Bancos.
- Ter consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as receitas) com
valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos e pagamentos.
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- Conter um cadastro de imóveis rurais, onde neste seja possível inserir informações relacionadas ao Incra e planta de
valores específica para este tipo de imóvel, onde as informações possam também servir de subsídio para o cálculo do
ITR.
- Conter no cadastro de Imóveis uma forma de acessar as principais funcionalidades relacionadas ao imóvel, onde ao
acessa-las o sistema já demonstre as informações do imóvel ou contribuinte associado ao imóvel.
- Possibilitar efetuar apuração fiscal de relacionadas a contas de serviço
- Possibilitar gerar lançamentos provenientes de apurações fiscais por infração cometida
- Permitir que sejam parametrizados todos os tributos conforme a legislação municipal, quanto à sua fórmula de cálculo,
multa, correção e índices, moedas, etc.
- Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo já possuir rotina de inscrição
em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e
número da inscrição), permitindo cálculos de atualizações e acréscimos legais e controle da execução fiscal.controle de
isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo resumos por tipo de isenção/imunidade de cada receita.
- Conter uma agenda que possibilite ao usuário do sistema cadastrar seus compromissos diários. - Conter uma agenda
fiscal onde o fiscal possa cadastrar seus compromissos e visualizar compromissos relacionados a ações e plantões fiscais,
permitindo através desta agenda efetuar a entrada em um plantão fiscal, consulta a ações fiscais e impressão de
relatório de sua produtividade
- Possibilitar ao efetuar o cadastro de uma ação fiscal enviar um e-mail ao contribuinte relacionado a ação comunicando
e/ou notificando este contribuinte.
- Possibilitar o cadastro automático de imóveis rurais quando for cadastrado um ITBI Rural de um imóvel que não
possua ainda cadastro.
- Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros), através: o nome, parte do nome, CNPJ/CPF. - Emitir
certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa.
- Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos, em aberto ou cancelados).
- Gerar arquivos para a impressão dos carnês pelo Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros.
- Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este possui débitos em
aberto ou está em dívida ativa.
- Cadastrar as vistorias de imóveis e econômicos (empresas).
- Calcular todos os impostos ou taxas pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência de alterações nos
programas de cálculo; e ainda permitir cálculos ou recálculos individuais, ou de um grupo de contribuintes. - Possibilitar
efetuar o encerramento mensal, com controle mensal do saldo da dívida ativa com controle sob alterações e
movimentações após o encerramento. - Possibilitar a apuração fiscal de serviços tomados.
- Possibilitar a apuração de projetos, tendo integração com a declaração de despesas declaradas por construtoras.
- Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis, econômicos e
contribuintes.
- Permitir que seja gerado arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.
- Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando informações sobre o ato da
inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos de atualizações e acréscimos legais e controle da
execução fiscal.
- Possuir cadastro para suspender lançamento total ou de algumas receitas do mesmo.
- Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas movimentações durante o
processo.
- Permitir emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os correntes, dívidas ativas e parcelas de dividas
que o contribuinte estiver devendo.
- Ter o controle de emissão de segunda via do carnê com acréscimo de taxa por emissão, podendo ser configurado por
Receita;
- Possibilitar a emissão de parcelas, pagamento, transferência para dívida e parcelamento através das janelas de
consultas
- Controlar a emissão de documentos impressos, registrando: forma de entrega, data entrega cancelamento;
- Dispor de rotinas que permitem o controle de acesso aos usuários de acordo com a área de atuação de cada usuário
dentro do sistema;
- Possibilitar o cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em todo o sistema, facilitando as
consultas e emissão de Certidão Negativa de Débito;
- Permitir emitir receitas referentes a imóveis, econômicos, contribuição de melhorias ou serviços diversos;
- Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de contribuintes, cadastro imobiliário e
cadastro mobiliário) efetuadas por determinados usuários, por data ou por processo de alteração.
- Poder emitir uma prévia do ITBI para apreciação do contribuinte, sem necessariamente que o ITBI seja confirmado; Poder controlar ITBIs de imóveis arrematados em leilão
- Ter o controle das ME, MEI e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006 - Possibilitar
a prorrogação ou antecipação de vencimento parcial somente de alguns lançamentos ou geral, por algum processo que
venha a ocorrer com o lançamento;
- Emitir carnês dos créditos tributários e dívida ativa, bem como segunda via de carnês, imprimindo opcionalmente
algumas parcelas.
- Possibilitar a emissão de notificação de lançamento endereçada aos contribuintes que tiverem lançamentos. - Ter
rotina que possibilite conceder Remissão ao contribuinte para Débitos, Dívidas;
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- Possibilitar o parcelamento de débitos podendo optar pela cobrança ou não de juro de financiamento; - Conter rotina
configurável para refinanciamento (parcelamento) onde possam ser refinanciados todos os débitos, dividas ativas e
dividas parceladas, vencidos ou à vencer, podendo cobrar ou não taxa de expediente;
- Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar ou não os documentos de
arrecadação;
- Possuir relatório que demonstre, em uma visão ampla, da arrecadação do município por bairro. - Controlar a execução
de dívidas;
- Emitir os livros de dívida ativa e notificação para os contribuintes inscritos;
- Possibilitar a emissão de relatório para a verificação da movimentação das dívidas ativas dentro de um período
informado, controlando assim os saldos.
- Permitir agregar junto ao parcelamento de dívidas, a cobrança de outros valores pertinentes à dívida, como honorários,
juros de financiamento, correção pré-fixada, taxa de expediente, etc.
- Ter a possibilidade de ao parcelar as dívidas, incluir valores de reforços em parcelas, devido a sazonalidade de liquidez
dos contribuintes.
- Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para: cancelar, prescrever, suspender, anistiar a dívida ativa
automaticamente, com seus respectivos registros.
- Permitir a emissão de documentos inerentes à fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de Encerramento da
Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, Termo de Prorrogação da Fiscalização,
Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal.
- Possibilitar que seja feito cálculo simulado baseado no histórico de alterações, exercícios anteriores, dados cadastrais
do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do exercício solicitado.
- Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.
- Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.
- Controlar a entrega e devolução de carnês e/ou notificações.
- Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador. - Possibilitar a consulta
de ações fiscais por fiscal.
- Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre documentos e atividades, infrações e
notificações, os quais poderão ser utilizados na programação de ações fiscais e apurações fiscais;
- Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário
- Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06.
- Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e econômicos (empresas)
- Permitir consultas cadastrais através: do nome, parte do nome, CNPJ/CPF, endereço e inscrição cadastral.
- Manter um cadastro de dias não úteis (feriados) para fins de cálculo de juro/multa.
- Possibilitar após a baixa, a emissão de relatório com o demonstrativo do movimento para conferência.
- Possuir cadastros de mobiliário (econômico) e de atividades configuráveis conforme boletim cadastral da Prefeitura,
com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos à qualquer momento.
- Ter a possibilidade de parametrizar a geração de lançamentos, com a diferença dos pagamentos a menor para Débitos,
Dívida Ativa, Divida Parcelada e Refis.
- Possibilitar a importação de arquivos de Períodos e Eventos do Simples Nacional.98. - Possibilitar a contabilização dos
valores das deduções (descontos, anistias, cancelamentos, etc.) juntamente com os valores das receitas arrecadadas.
- Possibilitar o controle da data de validade das notas fiscais liberadas.
- Efetuar consistência no cadastro de pessoas em relação as informações das pessoas jurídicas enquadradas como MEI
(Microempreendedor Individual) conforme critérios estabelecidos pelo Simples Nacional.
- Possibilitar a emissão de relatório demonstrando os valores concedidos ou perdidos de descontos no momento do
pagamento das parcelas.
- Possibilitar a emissão do documento do Habite-se de forma parcial.
- Possibilitar que o abatimento realizado na composição dos parcelamentos possa ser parametrizado para baixar os
débitos/dívidas de forma cronológica.
- Possibilitar a emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data, permitindo verificar a situação
do cadastro da dívida ativa de forma retroativa ou futura.
- Possibilitar a geração de um único cadastro de ITBI para transferência de diversos imóveis com vendedores e
compradores diferentes.
- Possibilitar que sejam informadas as dívidas que estão sendo enviadas para protesto, podendo ser filtradas e
consultadas em relatórios específicos
6.8 - Módulo/Aplicativo de Atendimento ao Cidadão
- Permitir a integração de dados de forma automática ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com
o sistema de Gestão Tributária.
- Possibilitar aos contribuintes o acompanhamento da respectiva situação do cadastro fiscal permitindo consulta de
débitos, emissão de extratos, carnês e certidões com valores atualizados.
- Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle gerado
automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva ou Positiva com efeito de
Negativa).
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- Permitir solicitação do carnê IPTU via web. - Possibilitar emissão de guias de recolhimento de qualquer Tributo
Municipal vencido ou não, parcelados ou reparcelados, com adicionais calculados, em guia padrão FEBRABAN pronta
para o recolhimento.
- Possibilitar emissão de guia unificada de qualquer tributo.
- Possibilitar o acesso através dos seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior, Mozilla Firefox 25 ou superior,
Microsoft Internet Explorer, Safari 6 ou superior.
- Possuir cadastro de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) com, no mínimo, os seguintes campos, Nome/Razão
Social, CPF/CNPJ, Telefone/Celular, e-mail, Endereço completo, Senha, anexos.
- Possuir cadastro de logotipos de bancos para emissão das guias de arrecadação e carnês de pagamentos.
- Possuir controle de acesso de usuários nas respectivas funcionalidades considerando o perfil de cada usuário para o
acesso a estas funcionalidades;
- Possuir logon interativo, que possibilite aos contribuintes acessar vários serviços on-line disponibilizados pela entidade
através do CPF, ou CNPJ, ou código do contribuinte, ou código do econômico, ou código do imóvel, ou inscrição
imobiliária.
- Possuir logon interativo, que possibilite a alteração da senha de acesso, e a solicitação de reenvio da senha por e-mail
em caso de esquecimento.
- Possibilitar aos contribuintes cadastrar seus dados no cadastro de contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas) utilizando
assinatura digital e anexar arquivos digitais em PDF (cópias de documentos).
- Possibilitar aos contribuintes acompanhar a situação do cadastro fiscal dos imóveis e econômicos do Município,
permitindo consulta de débitos, emissão de extratos, carnês e certidões com valores atualizados.
- Possibilitar aos contribuintes consultar os créditos tributários disponíveis do exercício vigente e anteriores.
- Possibilitar aos contribuintes solicitar serviços diversos disponibilizados pela entidade. Ex. taxa de coleta de lixo, taxa
de demolição, taxa de resíduos sólidos.
- Possibilitar aos contribuintes emitir e gerar as guias de pagamento de Alvará de Licença e Localização e/ou
funcionamento, Alvará de Licença do corpo de bombeiros, Alvará de Licença da vigilância Sanitária, Alvará de Meio
Ambiente.
- Possibilitar aos contribuintes gerar o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI para imóveis urbanos ou
rurais, informando dados da transação.
- Possibilitar aos contribuintes consultar as solicitações de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI para
imóveis urbanos ou rurais realizadas anteriormente com possibilidade de filtrar por código e ano da solicitação, código
do imóvel, situação da solicitação, CPF/CNPJ do comprador vendedor ou responsável, e data de solicitação.
- Possibilitar aos contribuintes gerar a certidão e guia de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis –
ITBI para imóveis urbanos ou rurais, em sendo rural, sem necessidade de este estar cadastrado no sistema tributário do
município.
- Possibilitar aos contribuintes gerar o carnê de Imposto Territorial Urbano – IPTU para imóveis urbanos com
possibilidade de pagamento em parcelas ou parcela única com aplicação de desconto conforme critérios da entidade. Possibilitar aos contribuintes emitir a Certidão de Baixa de atividade, informando o CPF, CNPJ ou código de contribuinte,
ou código econômico.
- Permitir aos contribuintes emitir e confirmar a veracidade das CND através do código de controle gerado
automaticamente. (Certidão Negativa de Débitos Municipais: Certidão Negativa, Positiva ou Positiva com efeito de
Negativa).
- Possibilitar aos contribuintes emitir a 2ª via da Certidão de Isenção, informando o CPF, CNPJ ou código de contribuinte.
- Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos de ISS.
- Possibilitar aos contribuintes emitir a guia de pagamento de débitos diversos.
- Possibilitar aos contribuintes solicitar a coleta seletiva para seu imóvel, com possibilidade de benefício de redução da
taxa de coleta do lixo.
- Possibilitar aos contribuintes solicitar a emissão de carnês via internet isentando o pagamento da taxa referente a
emissão e impressão dos carnês.
- Possibilitar aos contribuintes apontar os imóveis que receberão benefícios de créditos tributários disponíveis. Possibilitar aos contribuintes do tipo Contador, Imobiliária e Cartório consultarem informações de seus clientes.
- Permitir a configuração de vínculo e acesso ao cadastro de imóveis e econômicos para os Contadores, Imobiliárias e
Cartórios respectivos.
- Permitir a emissão de guias de pagamento de tributos municipais, permitindo emissão parcelada ou parcela única, com
descontos e acréscimos, com valores atualizados.
- Permitir a unificação de parcelas e receitas em uma única guia de pagamento.
- Permitir a configuração do acesso aos serviços disponibilizados ao contribuinte: (CPF/CNPJ, Código dos referentes,
exigência ou não de senha).
- Possuir área para que a entidade vincule hiperlinks aos principais serviços a serem disponibilizados aos contribuintes
para acesso nos sites que a entidade julgar necessário.
- Permitir a configuração das solicitações de serviços a serem disponibilizadas aos contribuintes, possibilitando informar
quais deverá ser tramitado com registro de protocolo.
- Permitir a configuração da forma de cadastro de contribuintes em automática ou condicionada ao deferimento de
servidor da entidade, possibilitando informar exigência de assinatura digital ou ainda anexo de arquivos digitais (cópias
de documentos).
- Permitir configuração dos layouts das certidões municipais e alvarás conforme modelo específico da entidade.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 34 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
36 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
- Permitir configuração das certidões de contribuinte e imóvel possibilitando informar a exibição de imóveis englobados.
- Permitir configuração das guias de pagamento possibilitando informar quais dados do endereço do sacado deverá ser
exibido.
- Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, possibilitando
condicionar a emissão à verificação do lançamento do exercício com situação de aberto, pago, isento, imune ou ainda
sem esta verificação para Microempreendedor individual em respeito à Lei Complementar 147.
- Permitir configuração dos alvarás de bombeiro, da vigilância sanitária e de licença e localização, possibilitando definir a
validade do documento em data fixa ou intervalo de tempo.
- Permitir configuração da solicitação de coleta seletiva, possibilitando cadastrar critérios dos imóveis exigidos para esta
solicitação.
- Permitir configuração da solicitação de emissão de carnês via internet, possibilitando cadastrar critérios dos imóveis
exigidos para esta solicitação.
- Permitir configuração da solicitação de abatimentos dos créditos tributários, possibilitando cadastrar critérios dos
imóveis exigidos para esta solicitação.
- Permitir a configuração de fórmulas para cálculo de multas, juros, correção monetária, descontos para pagamentos
antecipados e ainda para controle de emissão de documentos.
- Permitir a configuração de mensagens fixas aos contribuintes para fins de obtenção de senha de acessos.
- Permitir a configuração de quais informações devem ser apresentadas nas consultas de informações cadastrais de
imóveis e econômicos.
- Possibilitar o cadastro de cabeçalhos para apresentação dos documentos emitidos pela internet.
- Possibilitar a configuração da verificação da situação dos lançamentos de Alvará como requisito para emissão do
documento pela internet.
- Possibilitar a configuração da verificação de pendências de sócios ou responsáveis para emissões de Certidões
Negativas de Débitos.
- Possibilitar aos contribuintes consultar seus processos abertos junto ao departamento de Protocolo da entidade.
- Possibilitar aos contribuintes consultar os documentos necessários para abertura de processos, conforme as
solicitações.
- Possuir cadastros de convênios bancários para emissão das guias de arrecadação e carnês de pagamentos
- Permitir a emissão de boletos bancários na modalidade "Carteira com Registro" para pagamentos de tributos e demais
receitas.
6.9 - Módulo/Aplicativo de Nota Fiscal Eletrônica
Possibilitar a geração da nota fiscal de serviços eletrônica, de forma online, com validade jurídica.
- Permitir ao prestador de serviço personalizar a nota fiscal eletrônica com sua logomarca.
- Controlar as solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.
- Permitir o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando o tomador do serviço por e-mail.
- Possibilitar o envio automático da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador.
- Permitir a substituição de uma nota fiscal eletrônica por várias, e de várias notas fiscais eletrônicas por uma,
cancelando automaticamente a nota substituída.
- Permitir ao Fisco regulamentar as alíquotas dos serviços tributáveis conforme legislação municipal.
- Possibilidade de gerar crédito na emissão da nota fiscal eletrônica para o tomador.
- Possibilidade do prestador e tomador do serviço consultar o crédito gerado na emissão da nota fiscal eletrônica.
- Emitir guia de recolhimento do ISS das notas fiscais eletronicamente emitidas.
- Permitir que o prestador do serviço escolha as notas fiscais eletrônicas que deseja incluir em cada guia de recolhimento
do ISS.
- Permitir ao prestador do serviço informar o Recibo Provisório de Serviço (RPS) ou lote de 13. RPS para converter em
nota fiscal de serviço eletrônica.
- Possibilitar o vínculo na nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS enviado.
- Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço eletrônica.
- Possibilitar a consulta de notas fiscais eletrônica por RPS via web service.
- Possibilitar a consulta da situação do lote de RPS via web service
- Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por contribuinte.
- Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por tipo de atividade.
- Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas canceladas.
- Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas substituídas.
- Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.
- Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais eletronicamente emitidas no exercício.
- Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais eletronicamente emitidas no
exercício.
- Emitir relatório que demonstre o valor do ISS arrecadado nas notas fiscais eletrônicas emitidas.
- Possuir a emissão de gráficos estatísticos.
- Possuir integração com o sistema de arrecadação atualmente em uso no município para lançamento e pagamento do
ISS.
- Possuir integração com o sistema de escrituração fiscal para emissão do livro de ISS.
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- Possibilitar a comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de notas fiscais eletrônicas e
consultas diversas.
6.10 - Módulo/Aplicativo de Protocolo
- Permitir o acesso via internet das informações dos servidores.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a exclusão de processos que
não possuam movimentações, encerramento, arquivamento, ajuntamento e guias geradas mesmo realizado o estorno
das mesmas.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão, realizar o acesso ao sistema sem a necessidade de instalações e
atualizações.
- Permitir definição do roteiro do processo por solicitação com a previsão de permanência em cada organograma.
- Permitir mais de uma unidade administrativa tenha permissão para abertura de processo.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição da numeração sequencial de
cada solicitação, permitindo escolher entre as opções: Entidade; Grupo; Solicitação; Sequencial/Ano
- A numeração escolhida deverá ser apresentada ao realizar uma abertura de processos.
- Permitir controle de numeração de processo por solicitação com possibilidade de reinício a cada novo exercício.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a emissão de comprovantes de abertura
de processos.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a visualização do histórico de
movimentações do processo consultado, para que seja possível identificar todas as movimentações que o processo
recebeu desde sua abertura.
- Permitir controle de acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo.
- Permitir aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a inserção de pareceres por processo,
possibilitando informar se o parecer realizado é conclusivo.
- Possibilitar ao administrador do sistema realizar a definição do limite de retroação em dias para abertura de processos.
- Permitir controle de documentos exigidos por assunto.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar anexação de documentos em formato
digital, realizando vínculo a processos.
- Manter registro de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite.
- Permitir atualização e consulta de processos por setor.
- Permitir movimentação de processos arquivados entre os setores registrando data de saída e devolução do processo,
usuário e departamento que solicitou.
- Possuir relatórios para acompanhamento de processos abertos, em trâmite, encerrados, arquivados
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a emissão de gráficos dos processos
abertos por organograma, solicitação e por usuários.
- Permitir que o cidadão realize a abertura de processo, em qualquer computador ligado a internet, sem necessidade de
se dirigir à entidade.
- Utilizar mais de um navegador existente no Mercado.
- Possibilitar ao usuário que possua permissão de acesso a funcionalidade realizar consulta rápida por requerente e
beneficiário do processo.
- Permitir definição de estrutura organizacional através de organogramas compostos, no mínimo, por Órgãos, Unidades,
Departamentos.
- Possibilitar a emissão de relatórios cadastrais e gerenciais tais como por Solicitações, por Pessoas, por processos
encerrados, organograma, usuários, movimentações, tempo de permanência, abertura, além de informações sobre
estornos de arquivamentos e encerramentos.
- Possibilitar o envio de notificações personalizadas ao requerente e/ou beneficiário a cada trâmite processual através do
envio de e-mail e/ou SMS.
- Possuir menus configuráveis pelo usuário conforme local de sua preferência.
- Possibilitar retirada e devolução de documentos anexados aos processos, mantendo histórico das retiradas e
devolução.
- Permitir efetuar encerramentos de diversos processos simultaneamente.
- Permitir exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no organograma destino.
- Permitir a geração, emissão, cancelamento, baixa e estornos de Taxas para os processos. Permitindo configuração das
taxas e inserção automática na abertura do processo,
- Permitir informar taxas manualmente e inserir taxas extras.
- Possuir opção de bloqueio de tramitação de processos cujas taxas não tenham sido pagas.
- Possibilitar aos usuários que possuem permissão de acesso a funcionalidade, realizar auditoria das operações
realizadas no sistema.
- Possibilidade de consultar as solicitações de abertura não analisadas e indeferidas através da consulta externa de
processos.
- Permitir aos usuários que possuam permissão de acesso a página realizar a assinatura digital de documentos emitidos
no sistema com certificados do tipo A1 e A3, possibilitando a aplicação de múltiplas assinaturas nos documentos.
- Possibilitar a visualização da Data/Hora e usuário que anexou documentos ao processo.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar configurações e personalizações de
notificações para envio via e-mail e SMS.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 36 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
38 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
- Possibilitar configurações para envio de e-mail ao requerente, beneficiário, usuários etc.
- Possibilitar configurações para o envio de SMS ao requerente/beneficiário a cada processo concluído.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a funcionalidade, realizar consultas de processos utilizando
o endereço do requerente ou do beneficiário.
- Possibilitar aos usuários que possua permissão de acesso a página, realizar a visualização dos pareceres realizados no
processo consultado, a fim de saber o motivo do deferimento ou indeferimento do processo, permitindo identificar o
organograma e o usuário que inseriu o parecer.
- Possibilitar que os usuários do sistema escolham a melhor forma para realizar o acesso ao sistema, permitindo fazer
uso do usuário registrado na central de usuários da empresa contratada, bem como a utilização de certificado digital (eCPF).
- Possibilitar a visualização e análise das solicitações cadastradas pelo cidadão comum via Solicitação de abertura de
processos.
- Possibilitar ao usuário a visualização das ações a serem efetuadas ao realizar uma movimentação em um processo.
- Permitir a personalização dos menus do sistema pelo próprio usuário, sem que essa personalização se aplique a um
grupo.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar registro e consulta de convênios, para
emissão de guias de pagamento.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a edição de dados dos processos já
registrados no sistema.
- Possibilitar aos usuários do sistema que possuam permissão de acesso a página, encaminhar processos encerrados
para outros organogramas, para que os mesmos possam ser arquivados.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação e a emissão de solicitação de
comparecimento do cidadão à entidade.
- Possibilitar aos usuários dos sistemas que possuam permissão de acesso a página, realizar a visualização de todos os
processos que estão em análise na entidade, e a quanto tempo cada processo está sem movimentação, para controle
dos processos que estão a muito tempo sem receber movimentação.
- Possibilitar ao usuário visualizar todas as pessoas cadastradas na entidade através de um relatório, permitindo
visualizar todas as pessoas, ou apenas as pessoas físicas ou jurídicas.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição da quantidade de
processos ainda não analisados que serão permitidos por usuário.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação de organogramas externos, que
não fazem parte da entidade, permitindo o envio e o recebimento de processos.
- Permitir ao usuário cadastrar feriados existentes, a fim de definir as datas de vencimentos das guias de pagamento,
para que não haja cobrança de acréscimos quando um vencimento tenha sido configurado em um feriado.
- Possibilitar a visualização de organogramas que não realizaram os andamentos de processo
- Possibilitar a visualização da etiqueta após a realização das configurações.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso ao ambiente, realizar a personalização de scripts para
validação da solicitação de abertura externa, conforme necessidade da entidade, permitindo a utilização de variáveis,
tais como: Motivo da solicitação de abertura; endereço completo e outros dados do requerente ou beneficiário; Usuário
que cadastrou a solicitação; Data/Hora da abertura da solicitação; Descrição do resultado da solicitação.
- Possibilitar a recuperação de senha por SMS
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, receber e enviar mensagens para
outros usuários pertencentes à mesma entidade, para uma comunicação efetiva entre os usuários do sistema.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, visualizar os últimos processos movimentados,
permitindo que os mesmos sejam ordenados por data para visualização.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, definir quais processos serão tratados com sigilo
e quais organogramas poderão visualizar os documentos e/ou pareceres dos processos definidos como sigilosos.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar estorno de encerramento,
para que o processo possa ser movimentado novamente
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a configuração das regras para
ajuntamento de processos, para definição se o ajuntamento será realizado por anexação ou por apensação
- Possibilitar a realização de trâmites de todos os processos em ambiente digital, com dispensa do trâmite em papéis.
- Possibilitar ao cidadão comum e ao servidor público realizar a visualização das movimentações realizadas no processo
consultado, a fim de ter conhecimento da situação atual do processo.
- Possibilitar ao administrador do sistema configurar quais usuários terão permissão para realizar a exclusão de
processos na entidade.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a funcionalidade, adicionar observações, quando
necessário, ao anexar documentos ao processo, para posterior visualização ao realizar consultas de processos.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso, realizar a visualização dos dados de
encerramento, arquivamento e estorno dos mesmos ao consultar um processo, a fim de saber em qual data e qual
usuário realizou alteração dessas movimentações.
- Possibilitar aos usuários do sistema. que possuam permissão de acesso a página, realizar consultas de processos
cadastrados na entidade, para visualização das informações registradas no processo.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar encerramento de processos de forma
individual ou por lote.
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- Possibilitar ao administrador do sistema, realizar a definição de qual organograma da entidade, será o responsável para
realizar o arquivamento de processos.
- Possibilitar aos usuários do sistema que possuam permissão de acesso a página, o envio e o recebimento de processos
para entidades externas, para que os processos possam ser analisados, quando necessário, por entidades não
pertencentes ao usuário.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso ao ambiente, realizar a personalização de scripts para
validação do cadastro de pareceres, conforme necessidade da entidade, permitindo a utilização das seguintes variáveis:
Se o parecer possuí anexos; Usuários que podem visualizar o parecer; Organograma emissor do parecer; Usuário que
está adicionando o parecer; Descrição e Resultado do parecer.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso ao ambiente, realizar a personalização de scripts conforme
necessidade da entidade, para validação da abertura de processos, sendo o mesmo será válido para todos os
organogramas dessa entidade
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição das páginas do sistema que
possibilitarão a assinatura digital de documentos. As páginas disponíveis devem ser: Abertura de processos; Pareceres;
Entrega de documentos; Solicitação de abertura externa.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição de quais dados os cidadãos
poderão utilizar para realizar consulta de processos. Os dados disponíveis devem ser: Número do processo; Nome do
requerente ou beneficiário; CPF/CNPJ do requerente ou beneficiário.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar confirmação de recebimento
de processos individualmente ou por lote de processos enviados ao organograma em que usuário pertence, para que os
mesmos possam ser analisados no organograma.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição dos tipos de notificação que o
mesmo deseja receber via e-mail.
- Possibilitar aos usuários do sistema verificarem todas as importantes melhorias acrescentadas em cada versão lançada.
- Possibilitar ao usuário que possua previamente permissão de acesso a funcionalidade, escolher o formato de
visualização dos dados emitidos através de um relatório. Os formatos disponíveis devem ser PDF, HTML e XLS.
- Possibilitar aos usuários que possuem permissão de acesso a página, realizar a criação de solicitações que serão
vinculados aos protocolos. As solicitações poderão ser utilizadas pela entidade ao realizar abertura de processos
internamente e externamente.
- Possibilitar a configuração para que seja permitido a alteração e a exclusão de documentos anexados em um processo
apenas pelo usuário que anexou o documento. Quando esta configuração estiver ativa, somente o administrador do
sistema e o usuário que anexou o documento no processo, poderão alterar ou excluir este documento.
- Possibilitar ao usuário que possua permissão de acesso, a visualização através de um relatório, a procedência do
processo, se o mesmo é de origem interna ou externa.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a personalização dos modelos dos
relatórios no formato desejado, podendo definir o uso do modelo padrão, disponibilizado pelo sistema, ou o modelo
personalizado com base nas informações que o sistema fornece.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação de um resumo para
cada solicitação do organograma para identificação do assunto de cada processo ao se realizar uma consulta.
- Possibilitar aos usuários que possuem permissão de acesso a página, visualizar todas as solicitações de abertura,
utilizando o período desejado para visualização, e a situação das solicitações de abertura definidas, que devem ser: Não
analisado, Deferido, Indeferido.
- Possibilitar ao usuário que possua permissão de acesso a página, filtrar as solicitações de abertura que deseja
visualizar, para maior assertividade na consulta, através de um relatório.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar transferência de um processo
para outro usuário pertencente ao mesmo organograma, para que o processo passe a ser analisado pelo mesmo.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso à página, escanear documentos, para que
sejam anexados aos seus devidos processos automaticamente, sem a necessidade de realizar a digitação manual do
documento.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, definir quais documentos serão de entrega
obrigatória antes de realizar o encerramento de um processo.
- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a visualização de todas as
movimentações que podem ser efetuadas nos processos consultados, ou ao abrir um processo, para que o usuário
efetue todas as movimentações necessárias em uma única página.
- Possibilitar ao usuário a personalização dos cadastros do sistema, adicionando novos campos a eles, bem como a
criação de novas página para utilização no menu de cadastros.
- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação de roteiros, permitindo definilos em formato linear ou em paralelo, possibilitando que os processos possam ser analisados em mais de um
organograma ao mesmo tempo.
- Permitir ao munícipe consultar a situação dos protocolos vinculados ao seu cadastro no município consultado via
dispositivo móvel.
- Permitir ao munícipe a abertura de protocolos em qualquer município vinculado ao seu cadastro via dispositivo móvel.
6.11 - Módulo/Aplicativo de Gestão de Folha de Pagamento
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- Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente o SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E
AUDITORIA – SIGA, adotado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conforme layouts e parâmetros
estipulados por este.
- Permitir ao administrador cadastrar os dados da entidade como: cnpj, endereço, tipo de administração, código para o
TCM, informações complementares, dados do fornecedor de software house e parâmetros da previdência, atendendo as
exigências do e-Social.
- Permitir configurar os parâmetros da Previdência Federal assim como códigos e os percentuais que são utilizados na
geração de valores para a Previdência Federal.
- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo usuários e
grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.
- Permitir a inclusão de um usuário a um grupo. A existência de grupos visa gerar características de acesso comuns aos
usuários pertencentes ao grupo, ou seja, todas as permissões definidas para um grupo são atribuídas aos usuários que
compõem esse grupo.
- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais você posteriormente concederá permissões
para acessar o sistema e desativar usuários.
- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referentes a Inserção, Alteração e
Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos funcionais, organogramas
e/ou vínculos empregatícios.
- Permitir alterar a senha atual de usuário, para uma outra que mais lhe agradar ou para maior segurança.
- Permitir alteração ou atualização dos dados cadastrados usuário como: Nome, Cargo, Secretaria, Setor, Ramal,
Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.
- Flexibilizar as configurações da folha de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão público.
- Possuir cadastro único com dados de pessoas com foto, integrado com o sistema de RH.
- Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas poderão ser
utilizadas para o depósito de salário dos funcionários.
- Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pessoa física no site da Receita Federal, por meio do cadastro de
pessoas.
- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastro de pessoas informando o tipo de dependência, data inicial e
final.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a pessoa, conforme a sua
necessidade.
- Permitir anexar os documentos por pessoa. Desta forma, se a pessoa tiver mais de um contrato todos os documentos
estarão já vinculados a esta.
- Controlar os dependentes com as datas de vencimento do salário-família e dependente de Imposto de Renda
- Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando informar um vínculo
principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário.
- Controlar a lotação e localização física dos servidores.
- Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através da
informação do ato.
- Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
- Permitir cadastrar os documentos solicitados para admissão do funcionário.
- Permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados para a admissão do funcionário.
- Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor automaticamente, sem a
necessidade de manutenção todo mês.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores com
contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o funcionário, conforme a
sua necessidade.
- Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está vinculado, por
período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
- Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de permanência. Entendese por vínculo previdenciário: o plano previdência ou assistencial ao qual o funcionário está vinculado.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros
aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
- Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de cada serviço
prestado, permitindo informar seus dependentes para desconto no IRRF.
- Permitir cadastrar os beneficiários do autônomo para deduzir os descontos de dependentes de IR sobre os pagamentos
efetuados pelo serviço.
- Efetuar a geração automática dos serviços de forma que, para cada mês compreendido entre as competências
informadas, sejam geradas as informações especificadas.
- Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e cancelamentos por
funcionário conforme configuração.
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- Permitir dar manutenção manual dos períodos aquisitivos de férias alterando a data inicial e final conforme
configuração.
- Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e informar
a data prevista para o início do gozo de férias.
- Permitir visualizar as faltas e os descontos de faltas que o funcionário teve dentro do período aquisitivo de férias e
possibilitar o lançamento destas faltas de forma manual ou automática conforme configuração de férias.
- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
- Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de gozo e
cancelamentos, suspensões dos períodos ou manutenção manual dos períodos aquisitivos.
- Permitir registrar ou dar manutenção nos vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de
permanência.
- Permitir o cadastro de processos judiciais, processos de pensão alimentícia e reclamatórias trabalhistas dos
funcionários, possibilitando informar as competências do processo.
- Permitir cadastrar, consultar e alterar as emissões da certidão do funcionário efetuadas através de relatório de salários
de contribuição, com a possibilidade de cadastro automaticamente através de parametrização.
- Permitir armazenar as informações dos funcionários que são estagiários, bem como informações sobre a sua
escolaridade para o acompanhamento do andamento do estágio.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação
institucional, conforme a sua necessidade.
- Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexibilização no controle de funcionários, já que dentro do organograma
da entidade não se permitem controles adicionais por espécie de contratação ou características comuns de determinado
grupo.
- Registrar os dados dos locais de trabalho, onde efetivamente os funcionários desempenham suas atividades laborais.
- Registrar os tipos de administração, armazenando histórico das alterações realizadas atendendo a exigência legal do eSocial. Entende-se por tipo de administração as várias formas de gerenciamento das entidades.
- Permitir configurar de modo a cadastrar, consultar, alterar e excluir sindicatos que representam as diferentes classes
de funcionários existentes na entidade.
- Permitir registrar os possíveis tipos de cargos utilizados.
- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros possibilitam agrupar os
cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no cadastro de cargos.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o tipo de cargos,
conforme a sua necessidade.
- Permitir diferentes configurações de férias por cargo.
- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13º salário.
- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrar algum
servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir a realização da manutenção das quantidades de vagas existentes para o cargo.
- Permitir fazer a manutenção do plano salarial do cargo, realizando indicações de nível, classe e referência, que vão
delimitar a remuneração mínima do cargo, suas progressões salariais e o teto salarial existente para o cargo.
- Permitir informar os requisitos para a função que será desempenhada pelo funcionário e as atividades que serão
realizadas.
- Permitir controlar o número de vagas dos cargos pelos organogramas, conforme necessidade da entidade.
- Permitir definir a quais planos previdenciários o funcionário cadastrado no cargo poderá ser vinculado.
- Permitir definir a quais vínculos empregatícios os funcionários cadastrados no cargo poderão ser vinculados.
- Permitir o controle de níveis salariais do cargo, como as variações de classes e referências, formando um plano de
carreira do servidor com a finalidade de nivelar os salários de certos grupos funcionais.
- Permitir a geração de forma automática de várias classes e referências, conforme parâmetros informados no momento
da geração.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os níveis salariais,
conforme a sua necessidade.
- Permitir para os níveis salariais setar várias configurações de máscaras. "#A, ##A, #AA, A##, AA#, #A#, A#A e A#".
- Permitir estipular regras que irão gerar atraso na concessão da progressão salarial do funcionário conforme as normas
previstas em estatuto e/ou lei regulamentada.
- Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a ordem de progressão das classes e referências, informar uma classe ou
referência com tamanho menor que a máscara definida no plano salarial.
- Permitir controlar vagas do cargo por concurso via parâmetro. Quando marcado, aceita que o sistema controle o
número de vagas do cargo, no concurso pelo qual o funcionário foi nomeado. Quando desmarcado, o controle será feito
exclusivamente pela quantidade de vagas do cargo.
- Possuir processo de progressão salarial automatizado, alterando os níveis salarias e salários dos funcionários de forma
automática.
- Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial do servidor, com os atos
publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cargo, conforme a sua
necessidade.
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- Permitir registrar todas as informações referentes aos atos legais associados às movimentações cadastrais do
funcionário. Por meio desses dados são gerados os registros a serem enviados para o Tribunal de Contas. Os registros
desse cadastro podem ser gerados automaticamente pelo sistema, caso seja informado o código do ato durante o
cadastramento de uma movimentação (admissão, alteração de cargo, alteração salarial, demissão/exoneração, etc).
Esse cadastro, também, pode ser feito manualmente, bastando para isso, cadastrar a movimentação de pessoal no
próprio cadastro.
- Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pessoal. Estas movimentações servem para alimentar o registro
funcional e, também, para gerar informações necessárias ao Tribunal de Contas. A definição dos tipos de movimentação
de pessoal, pode variar de acordo com cada Tribunal de Contas do Estado. De maneira geral, cada alteração cadastral alterações salariais, de cargo, de lotação, admissão, exoneração ou demissão, aposentadoria, falecimento,
transferências, etc - sofrida pelo funcionário, pode ser considerada um tipo de movimentação de pessoal.
- Permitir cadastrar os tipos de atos utilizados pela entidade; partindo-se de uma lista predefinida pelo sistema, a qual
indica se o ato é um decreto, um edital, uma deliberação etc. Desse modo, o usuário pode personalizar uma lista
predefinida, criando um tipo de ato conforme a necessidade ou exigência legal. As informações desse cadastro são
utilizadas para a geração de informações para o Tribunal de Contas.
- Permitir cadastrar os meios de comunicação responsáveis pela divulgação dos documentos legais que tenham
divulgação e exposição obrigatórias.
- Permitir cadastrar os tipos de naturezas dos textos jurídicos, determinados pelo Tribunal de Contas.
- Permitir o registro de todos os atos emitidos pela entidade que autorizam movimentação cadastral para os
funcionários. Os atos podem ser dos mais variados tipos, como por exemplo: admissões, exonerações, alterações de
cargo, etc. Eles são utilizados para alimentar a ficha cadastral do funcionário, criando o seu histórico funcional, e
servindo, também, para geração das informações requeridas pelo Tribunal de Contas.
- Permitir informar as fontes utilizadas para a divulgação do ato.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o ato, conforme a sua
necessidade.
- Permitir a configuração de vários tipos de horários: Fixo, Móvel e Livre. Bem como classificações: Normal, Compensado
e Folga.
- Permitir configurar horários de ponto com turno de 24 X 72 horas para alguns cargos com esta característica.
- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e Pontos Facultativos.
- Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e pensões,
através da informação do ato.
- Permitir o registro das fases processo de aposentadoria, sendo que um processo pode passar por vários trâmites
diferentes e pode inclusive, passar várias vezes pelo mesmo trâmite em períodos diferentes.
- Permitir registrar os vencimentos que o funcionário, no caso de aposentadoria, ou o beneficiário, no caso de pensão
por morte tem direito. Os vencimentos são discriminados por evento e por competência, para que possam ser
identificados nos casos de modificações dos valores.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da
informação do ato.
- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso, possibilita o
encerramento da pensão.
- Permitir inserir um representante legal para cuidar dos assuntos sobre o benefício do beneficiário menor ou incapaz.
- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este cálculo ao ser
informada a data de encerramento da pensão.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o Pensionista conforme a
sua necessidade.
- Calcular o reajuste de valores dos eventos de pensão e aposentadoria informados no sistema.
- Permitir o controle da concessão e desconto de vale-transporte e mercado.
- Permitir cadastrar o trajeto a ser percorrido ou pontos de destino das linhas de ônibus, utilizados para a concessão de
vale-transporte.
- Permitir informar através de faixas as quantidades de vales-transportes por dia da semana que o funcionário terá
direito.
- Permitir configurar operadoras e planos de assistência médica que a entidade possui para planos coletivos
empresariais, habilitando a configurar a abrangência, os valores de adesão, inserir as tabelas de subsídios cobertos pelos
planos e a manutenção individual destes planos.
- Controlar os planos e as despesas de mensalidades utilizados pelos funcionários e seus dependentes. Os eventos de
desconto são informados automaticamente no cálculo de folha de pagamento, estes recursos também servem de base
para a DIRF.
- Permitir cadastrar procedimentos médicos, realizando um detalhamento sobre o tipo a vigência, o valor e o percentual
de coparticipação dos funcionários conforme os planos pré-estabelecidos.
- Permitir reajustar os percentuais sobre os valores dos planos de saúde e a nova vigência estabelecida. Desta forma,
permite de forma coletiva, alterar os valores para todos os funcionários que utilizam os planos de saúde.
- Permitir importar as despesas dos planos de saúde, através de arquivo disponibilizado pelas operadoras, onde os
valores serão calculados automaticamente na folha de pagamento dos funcionários.
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- Permitir gerar automaticamente as despesas de mensalidades dos planos de saúde, mediante seleção um ou vários
funcionários.
- Permitir copiar as configurações de um determinado exercício para o próximo exercício a ser informado.
- Permitir a configuração das tabelas de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a quantidade de faixas e
ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário família, piso salarial, entre outras).
- Permitir copiar os dados de uma outra tabela para que sejam realizadas as devidas alterações, conforme legislação.
- Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de
cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as restrições para o cálculo.
- Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipos: proventos, descontos e eventos informativos que servem
somente para realizar o cálculo interno não havendo crédito ou débito do salário pago ao funcionário.
- Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com as legislações vigentes da entidade.
- Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.
- Garantir que as alterações realizadas nos eventos irão acompanhar os cálculos de provisão.
- Permitir selecionar quais eventos iram realizar a baixa de provisão.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o evento conforme a sua
necessidade.
- Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
- Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial, que através de fórmulas, estipulam procedimentos de
alteração de salário, sendo efetuada em conformidade com a legislação da entidade.
- Permitir a inclusão e configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para o
cálculo de rescisão conforme cada tipo de motivo de rescisão.
- Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim como respectivos
códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
- Permitir configurar os eventos que serão provisionados para férias e 13º salário. O salário contratual é considerado de
forma automática para provisão não sendo necessário informá-lo neste cadastro.
- Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que incidam no cálculo da
entidade, ou alterar o processo de provisionamento para tratar os eventos principais como médias e/ou vantagens.
- Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono pecuniário e aviso prévio
referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
- Permitir estipular as regras para cancelamento dos períodos aquisitivos de férias conforme as 4.139. Permitir estipular
as regras para "suspensão" do período aquisitivo de férias conforme normas previstas em estatuto e/ou lei, para que o
período de aquisição de funcionário seja postergado a data final.
- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de suspensão de
férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.
- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses necessários para aquisição,
quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período aquisitivo, quantidade de dias que podem ser
abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja, informar para cada configuração de férias as faixas para
descontos de faltas em relação aos dias de direito do período aquisitivo.
- Permitir cadastrar campos que o administrador julgue necessários na guia dados adicionais dos cadastros de
funcionários, cargos, organogramas, beneficiários, atos, eventos, tipos de cargos, pessoas, históricos de funcionários,
níveis e históricos de níveis salariais.
- Permitir o cadastro e manutenção dos endereços das pessoas físicas e jurídicas, mantendo suas informações e
provendo as mesmas onde forem necessárias nos demais cadastros e processos do sistema.
- Permitir criar seleções diversas e mantê-las registradas para uso futuro para utilização em processos e relatórios
rotineiros.
- Permitir que sejam inseridos os dados sobre as agências bancárias que são necessárias ao processamento da folha de
pagamento.
- Permitir configurar apenas a máscara para os números das contas associadas a cada banco e consultar listagem
contendo todos os bancos reconhecidos pela FEBRABAN, não sendo permitido inserir novos bancos, ou excluir algum
banco dessa listagem.
- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação dos funcionários com a entidade.
- Permitir cadastrar os valores percentuais patronais de recolhimento referente aos valores para assistência e previdência
municipal e estadual. Também informar percentuais para o índice de aporte e percentual para administrar o fundo de
Previdência e Assistência.
- Permitir cadastrar e configurar mais de uma previdência municipal, através do Fundo de Previdência e Fundo
Financeiro aceitando escolher uma ou mais previdências para o funcionário.
- Permitir configurar os tipos de situações de afastamento do funcionário para base de cálculo, processos do sistema
(férias, licenças, adicionais, etc), tempo de serviço para aposentadoria.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os tipos de afastamentos
conforme a sua necessidade.
- Permitir configurar as idades de vencimentos de salário família, por tipo de concessão e por competência de
pagamento.
- Permitir que seja definida a máscara do organograma, que é o que determina as unidades orçamentárias e seus
respectivos centros de custo, os quais serão utilizados para distribuição dos funcionários e empenhamento da folha de
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pagamento. A máscara delimitará com quantos níveis (divisões) a entidade irá trabalhar, estabelece quantos dígitos cada
nível poderá utilizar.
- Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respectivo valor conforme o cargo.
- Permitir cadastrar as informações referentes aos tipos de funções exercidas pelos funcionários na entidade.
- Permitir cadastrar os motivos explicativos ou autorizativos das alterações de cargos e dos salários dos funcionários.
- Permitir o cadastro dos motivos que que caracterizam as rescisões e que irão caracterizar a aposentadoria do
funcionário.
- Permitir vincular a pessoa que irá assumir uma função podendo ser de responsabilidade política, técnica ou fiscal na
entidade, por um determinado período.
- Permitir informar o ano base bem como a partir de qual data que os funcionários poderão emitir o comprovante de
rendimentos
- Possuir rotina para o processamento de cálculo mensal de 13º salário adiantado e integral, adiantamento e
complementar.
- Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagamento.
- Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo determinado, na competência
em que expira o contrato.
- Possuir rotina de cálculo de provisão com opção de ser realizada junto ou separado com o cálculo de processamento
mensal e 13° Salário.
- Emitir o cálculo no mês de fevereiro proporcional a 28/29 dias, caso o mês de admissão ou demissão seja fevereiro.
- Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais, férias coletivas e férias programadas.
- Permitir o cálculo individual dos valores de férias, permitindo a concessão dos dias de gozo, abono de férias, realizando
automaticamente a baixa nos períodos aquisitivos, assim como a baixa de provisão de férias.
- Permitir exibir a consulta das férias proporcionais, onde o usuário terá uma visão da atual situação de cada período
aquisitivo e ainda compreender como o sistema calcula determinadas informações através do uso de legendas em cada
campo que serão detalhadas logo abaixo.
- Permitir calcular os valores de férias para vários funcionários selecionados, a concessão dos dias de gozo e abono de
férias, e a devida baixa nos períodos aquisitivos. Também calcular as férias previstas para os funcionários de acordo com
o período aquisitivo.
- Permitir calcular férias para os funcionários que tiveram programação de férias informadas. As informações para o
pagamento das férias serão geradas de acordo com o que estiver informado no cadastro.
- Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.
- Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos servidores, através da informação do
ato.
- Permitir que o pagamento de 1/3 de férias seja integral em cálculo de férias fracionadas. Serve para os cadastros de
férias individual, coletiva e programada, onde deve-se informar quando o sistema deve se comportar conforme essa
situação.
- Permitir registrar a comunicação e o possível cancelamento do aviso prévio de iniciativa do empregador ou do
empregado. Aviso prévio é o documento de comunicação, antecipada e obrigatória, em que uma das partes
(empregador ou empregado) desejar rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho vigente.
- Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou exoneração do funcionário, através da
informação do ato.
- Permitir calcular para vários funcionários, as verbas rescisórias, gerando um afastamento para cada funcionário, de
acordo com a data de desligamento e com o tipo de afastamento configurado no motivo de rescisão.
- Permitir calcular uma rescisão complementar para funcionários que tiverem a rescisão calculada. Geralmente esse
processo é executado nos casos de alteração salarial retroativa ao mês que um funcionário foi desligado ou quando
algum tipo de verba, seja mensal ou rescisória, não tiver sido quitada por ocasião da rescisão. Sendo assim, deve-se
providenciar um cálculo complementar para saldar a diferença.
- Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma matrícula, podendo
ser inseridas informações de pagamento em juízo e número do processo em atenção aos requisitos do e-Social.
- Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário integral, férias e rescisórias, para a
competência atual ou para competência futura. Não permitir a emissão de guias e geração de arquivos para órgãos
federais quando o cálculo é simulado.
- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do funcionário que esteja selecionado. Os dados que foram
alterados de um registro para outro deverão aparecem em cor, para facilitar a identificação, e ao clicar num dos
registros.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cadastro de Históricos
dos funcionários conforme a sua necessidade.
- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do beneficiário que esteja selecionado. Os dados que foram
alterados de um registro para outro aparecem na cor azul, para facilitar a identificação, e ao clicar num dos registros.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cadastro de Históricos
dos beneficiários conforme a sua necessidade.
- Registrar as alterações cadastrais dos documentos da pessoa física cadastros como CPF, RG, PIS/PASEP, CTPS entre
outros.
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- Registrar as alterações cadastrais no histórico de beneficiários.
- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do autônomo que esteja selecionado. Os dados que foram
alterados de um registro para outro deverão aparecer em cor, para facilitar a identificação, e ao clicar num dos registros.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da
informação do ato.
- Permitir excluir ou cadastrar as alterações salariais através de aumentos em percentual, ou de rotinas de alterações de
avanços de classe e referência ou de progressões, ou ainda de fórmulas de alteração salarial conforme necessidade da
entidade.
- Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.
- Possibilitar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e níveis salariais.
Permitir também a progressão salarial dos planos salariais ajustados para todos os funcionários que encontram no plano
especificado.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do servidor, através da
informação do ato.
- Exibir uma grade com todos os registros de históricos endereços, dos horários de ponto, dos cargos e das informações
salariais que estejam selecionados. Os dados que foram alterados de um registro para outro deverão aparecer em cor,
para facilitar a identificação, e ao clicar num dos registros.
- Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer tipo
de folha de pagamento para determinado funcionário.
- Permitir lançar manualmente os eventos que compõe a folha de pagamento do funcionário para serem calculados,
podem ser lançados em uma competência ou em várias parcelas do período.
- Permitir lançar manualmente os eventos que compõe a folha de pagamento de vários funcionários em um único
lançamento, selecionando os funcionários. Pode ser lançado o evento para uma ou mais competências.
- Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer tipo
de folha de pagamento, podendo selecionar vários funcionários em um único lançamento.
- Permitir fechar processamentos (Mensal, Adiantamento, Complementar, 13º Adiantamento, 13º Salário, Férias) de
cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário não altere cálculo de folha com processo
fechado.
- Bloquear qualquer tentativa de alteração no histórico de funcionário quando o processamento da folha estiver com
data informada.
- Permitir inserir uma data de liberação que irá determinar a visualização dos recibos de pagamentos de salários aos
funcionários, beneficiários, aposentados e pensionistas através de sistemas na Internet.
- Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de funcionários que já tenham
sido calculados na folha.
- Permitir que o cálculo mensal dos funcionários, fiquem agrupados em lotes diferentes e possibilita fechar o
processamento dos lotes em grupo.
- Permitir gerar os dados dos empenhos dos funcionários por competências, processamento e tipo de empenho.
- Emitir relatórios da folha de pagamento, de acordo com a necessidade, extratos mensais, líquidos, movimento, férias,
rescisões, média e vantagens, etc...
- Permitir a emissão do extrato mensal constando a movimentação financeira, discriminando evento a evento para cada
funcionário, na competência e tipo de processamento informados, informações adicionais, como: base de previdência,
base de imposto de renda, valor do FGTS e algumas informações do histórico funcional.
- Emitir relatório com o valor líquido e a forma de pagamento, dos vencimentos do funcionário, discriminado mês a mês.
Além disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordena-los.
- Emitir relatório como o valor efetivamente recebido pelo funcionário, por motivo do cálculo de sua folha de pagamento
(Líquido) gerados pela folha de pagamento, para a competência e tipo de processamento informados, discriminando sua
forma de pagamento, e permitindo inclusive o parcelamento do pagamento em valor ou percentual. Além disso, permitir
selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório de movimentos contendo todos os eventos que constituírem a folha de pagamento dos funcionários,
sendo esses gerados no cálculo ou informados através do lançamento de variáveis, gerados pela folha de pagamento,
para a competência e tipo de processamento informados. Além disso, permitir selecionar as informações, assim como
agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório dos valores dos eventos calculados para férias, rescisão, 13º salário, abono pecuniário ou ainda aviso
prévio, e que tenham seus valores estipulados por meio de outros eventos que sejam configurados para compor o
evento de média ou vantagem, calculados para a competência e para o tipo do processamento em questão, sendo
possível selecionar e ordenar os dados a serem emitidos.
- Permitir a emissão de uma listagem dos valores gerados pelo cálculo de férias, para a competência informada. Além
disso, selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório com os valores gerados pelo cálculo de rescisão, para o período informado. Além disso, selecionar as
informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir os relatórios referente a folha de pagamento de forma resumidos por funcionários ou resumido em nível de
organograma para os resumos de líquidos.
- Emitir relação com todos os funcionários, exibindo os proventos e descontos com seus respectivos valores, o saldo
líquido de cada funcionário, fazendo a soma dos eventos. Ainda permite configurar os campos de proventos e descontos
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que são listados no relatório, atribuindo o valor de um ou mais eventos do sistema a cada um dos campos. Além disso,
possibilitar selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relação com os valores líquidos salariais da folha de pagamento dos funcionários. Esses valores são utilizados,
principalmente, para um controle resumido dos gastos com folha de pagamento, e para efetuar o pagamento em conta
corrente dos funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também
ordená-los.
- Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados na folha, mostrando o valor
total e a quantidade total de funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como agrupar os
dados, e também ordená-los.
- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a previdência
municipal, ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. Além disso, poderá selecionar as informações que
constarão no relatório, ordenar e agrupar as informações.
- Possibilitar emissão de uma relação dos funcionários que tiveram o desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Além disso, permitir escolher as informações que serão relatadas, a ordem e um agrupamento para elas.
- Permitir a emissão de guia de recolhimento do IRRF (Imposto de Renda dos Funcionários). Ao emiti-la, poderá escolher
o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações
- Permitir a emissão de guia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti-la, possibilitar escolher o modelo,
o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.
- Permitir a emissão da guia para fins de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social para funcionários que
não possuem rescisão por motivo de morte, pois as informações referentes a rescisão são geradas automaticamente
pelo processo da Sefip.
- Emitir relatórios cadastrais de Pessoas, Dependentes, Funcionários, Períodos Aquisitivos, Programação de férias,
Afastamentos, Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos de Administração, Sindicatos, Tipos de
Cargos, Cargos, Planos e Níveis Salariais, Horários, Feriados, Aposentadorias e Pensões, Beneficiários e Pensionistas,
Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes de Divulgação, Atos, Movimentação de Pessoal, administração de vales
transporte e mercado e Naturezas dos Textos Jurídicos.
- Emitir relatórios referente aos planos de assistência médica de Operadoras de planos de saúde, Despesas com planos
de saúde, e Procedimentos Médicos.
- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição de férias, períodos
de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
- Emitir relatório de todas as alterações salariais concedidas de maneira individual ou coletiva, dentro do período
selecionado. As informações do relatório deverão ser agrupadas primeiramente pelo motivo da alteração e depois pela
data da alteração salarial.
- Emitir relatório que apresenta a média salarial dos funcionários, o salário de cada funcionário, e a indicação em valor,
de quanto o salário dele está acima ou abaixo da média. Permitir ainda, agrupar os dados do relatório, definir a maneira
como serão ordenados, e selecionar (filtrar) esses dados.
- Emitir relatório das progressões salariais, ou seja, dos aumentos relativos aos salários dos funcionários devido à troca
de cargo promoção ou qualquer outro motivo. Permitir ainda, agrupar os dados do relatório, definir a maneira como
serão ordenados, e selecionar (filtrar) esses dados.
- Emitir relatório com todas as inconsistências encontradas no processo de cálculo da folha.
- Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para previdência federal,
estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento, caso não haja informações de todas as
competências necessárias.
- Emitir relatório de atestado de tempo de serviço para o servidor público apresentando os cargos e o período que
exerceu a função.
- Emitir o relatório de datas de vencimentos em que se extingue o prazo do exame médico periódico, do contrato de
trabalho e da carteira de motorista do funcionário.
- Emitir uma planilha de anotações e planejamento de escala de férias dos funcionários. Nessa planilha, deve-se indicar
a quantidade de férias vencidas e proporcionais de cada funcionário, facilitando dessa forma a verificação de quais
funcionários precisam gozar férias com maior urgência.
- Emitir uma planilha para preenchimento do lançamento de variáveis na folha de pagamento na mesma constam seis
campos a serem definidos, listando os funcionários desejados.
- Possuir relatório de provisão de 13º salário e médias e vantagens de 13º salário; que permitam ao usuário ter uma
previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o presente momento.
- Possuir relatório de provisão de férias, médias e vantagens de férias; que permitam ao usuário ter uma previsão do
valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o presente momento.
- Emitir relatórios de simulações de pagamentos de férias, 13º salário, médias e vantagens e cálculos de períodos de
provisão.
- Emitir relatório com os valores das bases de cálculo do FGTS, em competências que não possuem cálculos efetuados
pelo sistema.
- Emitir relatório dos lotes da individualização dos valores, selecionar as informações que constarão no relatório e
ordená-las.
- Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as informações que constarão
no relatório e ordená-las.
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- Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas competências, inclusive
com anos diferentes.
- Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos campos do
comprovante de rendimentos.
- Emitir relatório para fazer a conferência das informações da RAIS e DIRF.
- Permitir a visualização de todos os eventos e as bases de previdência federal, de previdência estadual e municipal,
além de fundos de assistência.
- Permitir a configuração dos eventos que comporão os valores de alguns campos do arquivo da Rais.
- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, sendo responsável por agrupar relatórios e salvar suas
seleções em grupos, para posterior emissão.
- Possuir gerador de relatórios que permita aos usuários criar novos relatórios ou ainda alterar os relatórios e layouts já
existentes.
- Possuir gerador de arquivos que permita aos usuários criar novos layouts de arquivos ou ainda alterar layouts já
existentes.
- Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de interesse da entidade.
- Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa Econômica Federal o
arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
- Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou
rescisão de contrato.
- Permitir a visualização de empréstimos consignados. Consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a
competência informada e o processamento dela para cada funcionário.
- Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período determinado pelo usuário.
- Permitir a consulta das informações sobre as férias do funcionário e verificar a composição das bases e períodos
aquisitivos.
- Permitir a consulta sobre as situações ocorridas com o funcionário desde a sua admissão. São consideradas situações:
dias de licença devido ao atestado médico, quaisquer afastamentos lançados, faltas descontadas em folha e que não
foram abonadas, férias, transferências e rescisões etc.
- Permitir a consulta dos cálculos de provisão para férias, 13° Salário e encargos efetuados no sistema de acordo com a
competência informada e o processamento dela para cada funcionário.
- Permitir a consulta das despesas com plano de saúde selecionado a competência e o funcionário.
- Permitir a consulta dos vales-transportes informando por competência os vales utilizados por um determinado
funcionário dentro de um período de competências. Nela deverão ser discriminados os vales por faixa, linha e local de
trabalho, indicando o valor dos vales e quanto foi descontado do funcionário por eles.
- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro através da mudança de
organogramas.
- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade objetiva cadastrar funcionários idênticos aos funcionários já
demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.
- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual ou em lote.
- Permitir suspender o fornecimento de vale-transporte para um ou mais funcionário, numa determinada competência
por empresa, linha de ônibus, local de trabalho ou conforme faixa salarial.
- Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os relatórios
anuais.
- Permitir realizar a unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro, passando a constar
somente um registro. A unificação cadastral se refere aos cadastros de bairros, logradouros e organogramas.
- Permitir realizar a compilação das fórmulas, verificar situação, dependências, padrões, bem como consultar incidências.
- Permitir verificar o grau de dependência entre os eventos. Essa informação é utilizada para que o usuário saiba quais
eventos são dependentes e para corrigir eventuais problemas com fórmulas.
- Permitir verificar se as fórmulas de cálculo da folha e de cálculo de alteração salarial estão iguais às fórmulas padrões
do sistema, ou ainda, se as fórmulas contêm uma fórmula padrão correspondente. A rotina também deve indicar se o
evento não possui nenhuma fórmula.
- Permitir a consulta das incidências das bases de cálculo, ou seja, os eventos utilizados para compor o cálculo da base
que está sendo consultada, e, também, os eventos que utilizam a base consultada para comporem seus valores.
- Permitir verificar as situações das fórmulas de maneira completa, ou seja, analisar todos os eventos que compõem uma
base e os que incidem em outras. Com isso, identifica-se o grau de dependência entre as fórmulas dos eventos,
analisando se a ordem de cálculo proposta tende a calcular os eventos na ordem ideal.
- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão, considerando os dias
de licenças, atestados, faltas, etc...
- Permitir consultar os eventos a calcular, ou que já compuseram líquido em algum cálculo de férias/13º salário ou ainda
que estão configurados como eventos de 13º salário e 13º salário adiantado e compõem líquido para os seus cálculos.
Além disto, possibilitar conferir se os mesmos estão configurados para o cálculo de provisão.
- Emitir relatório com a movimentação financeira dos funcionários, possibilitando detalhar os eventos, proventos,
descontos e bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente e agrupadas para cada
funcionário gerado.
- Gerar automaticamente uma chave única (código) para cada funcionário, possibilitando posteriormente o envio e
validação para o eSocial.
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- Permitir consultar e informar um ou vários códigos, do fator de risco que o funcionário está exposto. Sendo gerado
automaticamente o grau de exposição correspondente ao fator de risco.
- Permitir o cadastro do tipo de controle de jornada de trabalho que está sendo utilizado pelo funcionário para
atendimento as exigências legais do eSocial, com as seguintes opções:
a) Submetidos a horário de trabalho (Cap. II da CLT);
b) Atividade externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT;
c) Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT.
- Permitir informar o motivo da contratação do funcionário quando houver a necessidade transitória de substituição de
seu pessoal regular ou por acréscimo extraordinário de serviços, em atendimento do eSocial.
- Permitir cadastrar as informações configuradas para os proventos, descontos e rubricas a serem utilizados na geração
do arquivo Homolognet e TRCT – conforme Portaria 1621/2010.
- Permitir informar a categoria dos funcionários no vínculo empregatício conforme exigência do eSocial.
- Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já
incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
- Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data inicial e data final quando for o caso.
Estas informações servem de base para isenção do I.R.R.F por moléstia grave.
- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e possibilitar,
inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de março de 2007.
- Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos e tomador de obra conforme legislação e sua
informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.
- Permitir que sejam cadastrados os processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários para posterior
geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650 e informar em qual competência e valor deseja pagar as
indenizações conforme decisão judicial.
- Registrar os atos e todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de
cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos conforme a solicitações do TCM.
- Permitir o cadastro das informações sobre as regras para portadores de necessidades especiais conforme o tipo de
salário-família.
- Permitir o início do provisionamento de pagamentos de férias e 13º salário, mediante informação de data, escolhendo
os períodos a serem provisionados e podendo provisionar os beneficiários de pensão por morte, atendendo as exigências
legais do Plano de Contas Aplicada ao Setor Público - PCASP.
- Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos). Serve para atender ao convênio firmado entre
o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e municipais do Identificar as pessoas falecidas para cessar o
pagamento de aposentados e pensionistas.
- Permitir cadastrar informações de alguns tipos de afastamentos para atender a exigências do eSocial.
- Permitir as Entidades uma forma de identificar possíveis divergências entre os cadastros internos das empresas, o
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a fim de não comprometer o
cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no eSocial, através da extração dos dados conforme layout
disponibilizado pelo eSocial.
- Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.
- Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE, RDT, RRD).
- Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos na competência ou dia informado
(CAGED).
- Emitir informações que comprovem o rendimento e retenção de imposto de renda retido na fonte.
- Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para a Dirf, conforme exigências da Receita Federal.
- Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para Rais.
- Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são exigidas para a validação do
eSocial, selecionando competência, modelos, agrupando informações.
- Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores contratados à época,
conforme instruções da CEF.
- Permitir registrar os valores das remunerações que montaram as bases de cálculo do FGTS de competências
anteriores, as quais não tenham sido calculadas no sistema. Essas bases serão utilizadas no processo de
individualização, ou no recolhimento do FGTS em atraso, conforme instruções da CEF.
- Permitir estornar lotes de individualizações, podendo ser total ou parcial, conforme instruções da CEF
- Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir escolher o modelo
e quebra para a geração da guia.
- Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010 atualizada pela portaria
1057/2012.
- Permitir gerar o arquivo com informações referentes ao pagamento de FGTS em atraso, para ser validado pelo sistema
REMAG (RE em meio magnético)
5.12 - Módulo/Aplicativo de Recursos Humanos
- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente à Inserção, Alteração e
Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos funcionais, organogramas
e/ou vínculos empregatícios.
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- Permitir flexibilizar as configurações do sistema de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão público.
- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Possibilitar o lançamento históricos de tempo de serviço anterior, permitindo averbar esses períodos anteriores como:
tempo para a aquisição de licença-prêmio; tempo para a aquisição de adicional; tempo válido para a contagem de tempo
de serviço.
- Possibilitar o controle e acompanhamento de bolsas de estudos, a cada fase, detalhando a aprovação ou não do
bolsista.
- Permitir registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade, informando a
competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.
- Permitir cadastrar as emissões da certidão de tempo de serviço para posterior emissão.
- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de dependência para o IRRF
- Controlar a lotação e localização física dos servidores.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através da informação do
ato.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores com
contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o funcionário, conforme a
sua necessidade.
- Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e informar
a data prevista para o início do gozo de férias.
- Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do funcionário, tais como:
período de gozo, cancelamentos, suspensões e manutenção dos períodos aquisitivos.
- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros
aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao estágio, através da informação do ato.
- Registrar atos de elogio, advertência e punição.
- Possibilitar a geração automática de um afastamento, se for o caso.
- Permitir cadastrar processos administrativos para identificar motivos que levem a exoneração ou demissão de um
funcionário concursado, podendo informar a banca avaliadora e a conclusão do processo.
- Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos,
conforme a necessidade do usuário.
- Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação
institucional, conforme a sua necessidade.
- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros possibilitam agrupar os
cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no cadastro de cargos.
- Permitir diferentes configurações de férias e licença-prêmio por cargo.
- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13º salário.
- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrado algum
servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir o controle de níveis salariais do cargo.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cargo, conforme a sua
necessidade.
- Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria.
- Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os
planos previdenciários do cargo.
- Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de cargo,
admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
- Permitir cadastrar atos que foram criados, colocando a data de criação, a data do vigor e as ementas que constituem o
ato.
- Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e pensões,
através da informação do ato.
- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso, possibilita o
encerramento da pensão.
- Permitir inserir um representante legal para cuidar dos assuntos sobre o benefício do beneficiário menor ou incapaz.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da
informação do ato.
- Permitir cadastrar concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas de cargos públicos por meio de
editais e critérios de aplicação de provas na área de conhecimento conforme configuração informada no sistema.
- Permitir separar os candidatos por região, área, avaliações, candidatos, perfil do cargo concorrido a vaga.
- Permitir cadastrar a forma como serão informados os resultados finais (aprovação e classificação) das avaliações do
concurso público, podendo ser de forma manual ou automática.
- Permitir cadastrar as comissões avaliadora dos concursos e seus membros que irão participar sendo presidente,
secretário ou membro.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 48 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
50 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
- Permitir cadastrar as pessoas que irão se candidatar a vaga do cargo publicada no edital do concurso informado e
efetuar a avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo.
- Possibilitar a indicação automática do sistema pela aprovação/reprovação e a classificação dos candidatos.
- Permitir cadastrar os locais que irão ser efetuadas as avaliações sobre os candidatos inscritos no concurso, informando
local, bloco, sala e nº de ocupantes.
- Permitir cadastrar as funções dos fiscais nas provas aplicadas nos concursos públicos. A função indica o grau de
responsabilidade que a pessoa fiscalizadora tem no exercício da sua tarefa.
- Cadastrar atestados com informação do CID (Classificação Internacional de Doenças).
- Controlar os atestados através de laudos médicos.
- Controlar através do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Classificação
Internacional de Doenças) do atestado.
- Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.
- Permitir selecionar relatórios afins por tipo de atestado, possibilitando imprimi-los agrupados no momento do Cadastro
de Laudos Médicos.
- Possibilitar o agendamento e posterior registro de consultas e exames ocupacionais.
- Permitir cadastrar responsáveis pelos PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário
- Oferecer opção para agendamento de consultas e exames médicos.
- Possuir cadastro de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou não de equipamento de
segurança, entrevista com o funcionário e testemunhas do acidente.
- Possibilitar o cadastramento da ficha de avaliação médica "Anamnese", para fazer a entrevista de saúde do candidato à
vaga da função na entidade.
- Permitir cadastrar os médicos que farão parte da junta médica podendo ser composta por um ou vários médicos.
- Permitir cadastrar ou vincular pessoa jurídica como instituição médica.
- Permitir cadastrar e acompanhar as informações da avaliação do estado de saúde do funcionário, podendo ser
submetido a exames, devido ao seu trabalho ou qualquer outro fator que o leve a ser examinado. Essas informações
servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
- Permitir cadastrar os fatores de risco a que se expõe um funcionário. Essas informações servem para gerar o PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário).
- Permitir registrar as informações referentes às exposições a fatores de risco, que possam causar danos à saúde ou
integridade dos funcionários. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
- Permitir cadastrar os requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção Individual). Essas
informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
- Permitir cadastrar um período em que um funcionário desempenhou uma função, ou seja, sua atividade profissional.
- Permitir cadastrar os bens adquiridos pela entidade. Equipamentos de Proteção Individual - EPI, Equipamento de
Proteção Coletiva - EPC.
- Permitir controlar cursos, treinamentos e nível de escolaridade do servidor.
- Permitir o registro de solicitações realizadas pelo funcionário por meio de outro sistema da WEB, ficando a cargo do
administrador aceitar ou recusar a solicitação.
- Permitir o planejamento e execução de cursos de aperfeiçoamento com as seguintes características:
- Definir cronograma, carga horária e data da emissão de certificado
- Permitir identificar se o curso foi por iniciativa da empresa ou por solicitação dos próprios servidores.
- Permitir cadastrar os cursos que serão prestados pela entidade para treinamentos ou aperfeiçoamento dos
colaboradores.
- Permitir cadastrar as avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e outras avaliações para os
funcionários segundo a classificação que a entidade julgar necessário aplicar.
- Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação por parte do sistema se
servidor atingiu média/somatório definido ou necessidade de geração de processos administrativos.
- Permitir cadastrar forma de avaliação do servidor que encontra-se de acordo com o estatuto do órgão e possibilidade
de definir um tipo de avaliação padrão, sendo vinculada automaticamente ao servidor na sua admissão por concurso.
- Permitir definir afastamentos para cada tipo de avaliação que poderão causar atraso no período de avaliação do
funcionário.
- Permitir definir para cada tipo de avaliação, afastamentos que não serão permitidos durante o período de avaliação.
- Permitir definir para cada tipo de avaliação quantidade de dias de afastamento necessários para gerar processo
administrativo.
- Permitir definir para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá causar atraso no período
de avaliação do funcionário, assim como quantos dias atrasará para a quantidade definida.
- Permitir definir fatores para cada tipo de avaliação. Fator significa alguns quesitos pelos quais os funcionários podem
ser avaliados. Exemplos de fatores: experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina, pro atividade, produtividade,
responsabilidade e definir as faixas dos conceitos considerados.
- Permitir cadastrar as comissões avaliadoras e os membros que irão participar dentro do período vigente informado.
- Possibilitar cadastrar as avaliações que o funcionário teve participação nos ciclos de avaliação, bem como cadastrar o
parecer do RH e feedback ao funcionário.
- Permitir cadastrar as pessoas que serão apresentadas na publicação dos resultados na divulgação das avaliações.
- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, com possibilidade de desconto automático em folha de
pagamento ou de abono das faltas.
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- Permitir parametrizar se as faltas deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas prorrogações nas
rotinas de avaliações.
- Controlar empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal ou na rescisão.
- Possibilitar a configuração da inserção automática destes empréstimos através da leitura do arquivo enviado pelos
bancos.
- Controlar as funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as funções gratificadas exercidas pelo servidor,
através da informação do ato.
- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de licença-prêmio, assim como os respectivos períodos de gozo da
licença-prêmio.
- Permitir o uso de tempo de serviço anterior averbado na contagem do período de aquisição da licença-prêmio.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao gozo de licença-prêmio do servidor, através da
informação do ato.
- Possibilitar prorrogar o período da licença-prêmio, inclusive colocar períodos de carência, conforme os afastamentos
apresentados na configuração de licença-prêmio.
- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de adicional.
- Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do funcionário.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional ao servidor, através da
informação do ato.
- Possuir controle de compensação horas.
- Controlar a emissão de autorizações de diárias.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do servidor, discriminando-as em
cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.
- Permitir configurar quais afastamentos ou avaliações podem levar a geração dos processos administrativos.
- Permitir configurações diferentes de formas de contagem de períodos de licença-prêmio por cargo.
- Permitir configurar o período para a aquisição da licença-prêmio em anos ou em dias.
- Permitir configurar o período – se o período de gozo da licença deve também ser lançado como um afastamento e qual
o tipo do afastamento a ser lançado.
- Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com que o período de
aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o período de
aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Permitir utilizar os tempos de experiências anteriores para mais de uma matrícula atual do servidor.
- Permitir utilizar os tempos ainda não averbados de contratos anteriores para mais de uma matrícula atual do servidor.
- Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com que o período de
aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o período de
aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possuir tipos diferentes de aposentadoria: Tempo de Serviço, Idade, Invalidez, Compulsória, Especial (Professor).
- Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria para cada tipo de
aposentadoria.
- Registrar o valor do piso e do teto para o pagamento de aposentadorias indicados para um período.
- Controlar automaticamente os períodos de aquisição de adicionais e de licenças prêmio, de acordo com as respectivas.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através da
informação do ato.
- Possibilitar encerrar o concurso a fim de não ser alteradas as informações e candidatos que participaram deste afim de
ser admitidas como funcionários.
- Registrar os tempos referentes a contratos rescindidos anteriormente, experiências anteriores e averbações que devem
ser contados para adicionais, licenças-prêmio ou tempo de serviço.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da
informação do ato.
- Gerar as despesas referentes aos planos de saúde no período informado e lança no cadastro de despesas de plano de
saúde do funcionário.
- Importar os planos de saúde com todas as informações de contrato, abrangência, valor atual do plano da operadora
para o cadastro de despesa de plano de saúde do funcionário.
- Gerar as avaliações para os funcionários que estiverem com a configuração estabelecida. Neste processo deve existir a
possibilidade de gerar as avaliações de forma manual ou com base na configuração poderá a distribuição de avaliadores,
a geração de prorrogações, a geração de processos administrativos, a criação de rodadas e avaliações extraordinárias e
a finalização dos ciclos poderão ser de forma automática.
- Gerar as avaliações de estágio probatório, avaliação 360º, avaliação de desempenho, avaliações extraordinárias e
outras avaliações para os funcionários conforme a necessidade da entidade.
- Possuir rotina de agendamento da execução de tarefas.
-Emitir os relatórios referentes aos cadastros de planos de saúde.
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- Emitir relatórios referente a pessoa. Compreender neste relatório, informações de dependentes, experiências
anteriores, averbações para aposentadoria, licença-prêmio, adicionais de tempo de serviço, bolsa de estudo e, além de
estar integrado com a folha de pagamento.
- Emitir relatórios cadastrais dos funcionários:
- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição de férias, períodos
de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
- Emitir relatórios cadastrais da estrutura da entidade e distribuição de cargos.
- Emitir relatórios cadastrais referente Movimentação de Pessoal
- Emitir relatórios cadastrais referente a aposentadorias e pensões:
- Emitir relatórios cadastrais referente Concursos Públicos e Processos Seletivos.
- Emitir relatórios cadastrais referente Medicina e Segurança do Trabalho.
- Possibilitar a emissão da ficha de avaliação médica "Anamnese", ficha a qual é preenchido a entrevista de saúde do
candidato à vaga da função na entidade.
- Emitir relatórios cadastrais referente Cursos e Formações.
- Emitir relatórios cadastrais referente avaliações, conceitos e fatores.
- Emitir relatórios cadastrais referentes controles de Faltas; Empréstimos; Diárias; Transferências; Adicionais; Licençasprêmio; Funções dos Funcionários e Compensação de Horas.
- Emitir relatórios cadastrais referente às parametrizações do sistema.
- Permitir sintetizar em um único relatório toda a ficha funcional do servidor, configurando quais informações devem ser
exibidas.
- Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação
vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.
- Emitir relatório demonstrativo do tempo em que o funcionário trabalhou na entidade ou em qualquer outra empresa,
indicando o tempo bruto, as faltas e licenças, o tempo líquido e ainda o tempo derivado de averbações de tempo fictício.
- Emitir relatório de frequência que compreende a quantidade de dias trabalhados, que é composta pela quantidade de
dias do mês, menos a quantidade de dias afastados, menos a quantidade de faltas, mensalmente analisadas.
- Emitir listagem contendo os funcionários e suas mudanças de cargos ou funções, de secretarias e localizações físicas
(locais de trabalho).
- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual em lote (Ex. Professores ACTs demitidos no
fim do ano letivo e readmitidos no ano seguinte.)
- Possibilitar a alteração de informação nos dados dos históricos de funcionário, beneficiário, autônomo ou cargos de
forma coletiva otimizando o trabalho dos usuários.
- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade deverá possibilitar cadastrar funcionários idênticos aos
funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.
- Possibilitar a exclusão do número do CPF para não duplicar o número do CPF das pessoas no banco de dados.
- Possibilitar a alteração referente a datas de início ou final do período aquisitivo de férias do funcionário.
- Permitir na consulta rápida nos cadastros. Ex: identificar os funcionários que estejam demitidos de forma que sejam
demonstrados em destaque. Além das consultas padrões, já existentes no sistema, poderão ser criados vários modelos
de consultas de acordo com a necessidade do usuário.
- Permitir fazer consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e procura.
- Permitir cadastrar ou abrir os cadastros de determinados cadastros da aplicação, agilizando o processo do sistema.
- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão, considerando os dias
de licenças, atestados, faltas, etc...
- Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o processamento para
cada funcionário.
- Permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros informados.
- Permitir calcular datas possibilitando fazer conversões de datas, dias, meses e anos para lhe auxiliar a obter
informações de forma rápida e prática.
- Permitir, através de atalho na tela inicial do sistema, acessar cadastros, processos e relatórios, além de incluir novos
menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.
- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e possibilitar,
inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de março de 2007.
- Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCM.
- Possuir cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho para posterior emissão da Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT para o INSS.
- Possibilitar cadastramento de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº
1.121, de 8 de novembro de 1995.
5.13 - Módulo/Aplicativo de Contra Cheque OnLine
- Permitir acesso via internet das informações dos servidores.
- Permitir consultar ou alterar as informações da entidade no sistema.
- Permitir ao administrador do sistema vincular os usuários aos servidores importados no sistema.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de alterações cadastrais pessoais.
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- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que comprovem a
necessidade das solicitações de alterações cadastrais pessoais, dispensando a locomoção do usuário até o
departamento/setor/entidade.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de cursos de aperfeiçoamento,
palestras, treinamentos, seminários e workshop.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de graduações.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de programação de férias.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de licenças diversas.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que comprovem a
necessidade das solicitações de licenças diversas, dispensando a locomoção do usuário até o
departamento/setor/entidade.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de adiantamento de 13° salário,
de férias e de salário.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício, como plano de
saúde e odontológico.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício de vale transporte,
vale refeição e vale alimentação.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de benefício de seguro de vida e
podendo ser solicitado para os dependentes.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de folga, do tipo: Banco de horas,
Desconto em folha e compensação de horas extras.
- Permitir que os usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem solicitações de dúvidas sobre qualquer assunto.
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula e entidade consultar os recibos referentes aos pagamentos efetuados
por meio da folha de pagamento.
- Permitir ao usuário a emissão de um relatório com todas as informações que comprovem o rendimento e retenção de
IRRF da pessoa do funcionário.
- Permitir ao usuário a consulta de todas as informações que comprovem o rendimento e retenção de IRRF da pessoa do
funcionário.
- Permitir que o usuário visualize todo o seu histórico financeiro, como, por exemplo, proventos, reajustes, descontos.
- Permitir emissão de um relatório da movimentação dos funcionários em um determinado exercício, detalhando as
bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente.
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações pessoais do servidor.
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações contratuais, possibilitando visualizar detalhes
do cargo, salário, organograma, férias, alterações de salário e cargos.
- Permitir ao usuário consultar as marcações de ponto, selecionando o ano e período de apuração.
- Permitir ao usuário a emissão por meio de relatório as marcações de ponto, selecionando o ano e período de apuração.
- Permitir ao administrador configurar as permissões de acesso dos usuários.
- Permitir aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.
- Permitir a geração e o envio do código token de vinculação do usuário com o servidor por e-mail.
- Permitir a impressão em documento no formato PDF do código token de vinculação do usuário com o servidor.
- Permitir ao usuário com permissão em um único ambiente, aprovar ou reprovar as solicitações realizadas pelos
servidores.
- Permitir ao usuário com perfil administrador adicionar e conceder permissões por funcionalidades para usuários e
grupos de usuários.
5.14 - Módulo/Aplicativo de Apuração de Ponto Eletrônico
- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, possibilitando o desconto automático em folha de
pagamento ou de abono das faltas.
- Permitir ao administrador cadastrar os dados das entidades como: CNPJ, endereço, tipo de administração,
informações complementares e parâmetros da previdência.
- Possibilitar o acesso as telas de cadastros, processos e relatórios de RH e Ponto por meio do atalho, sem necessidade
de seleção do módulo destas funcionalidades.
- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo usuários e
grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.
- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais serão concedidas permissões para acessar o
sistema e desativar usuários.
- Permitir ao administrador configurar permissões de acesso a menus, a inserção, alteração e exclusão diferenciada
para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir que o acesso de usuários possa ser limitado às informações de funcionários de determinados grupos
funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.
- Permitir a alteração ou atualização dos dados cadastrais do usuário como: Nome, Cargo, Secretaria, Setor, Matrícula,
Telefone, Celular e E-mail.
- Permitir a flexibilização das configurações do sistema de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão
público.
- Possibilitar a configuração inicial e final do período noturno.
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- Permitir as definições dos períodos de intrajornadas e interjornadas.
- Possibilitar a configuração dos intervalos entre as marcações de ponto.
- Permitir o controle de adição de variáveis a serem geradas na folha.
- Permitir a configuração dos motivos padrões para alterações das marcações.
- Permitir o controle dos servidores ou visitantes através de um crachá provisório.
- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com período de ponto
aberto.
- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com marcações abertas.
- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas extras e feriados
devidamente cadastrados.
- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas extras em ponto
facultativo devidamente cadastrado.
- Permitir a parametrização para realização ou não da definição de qual o tipo de marcação será gerada em pontos
facultativos.
- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcações automáticas para o dia sem marcações
alocadas.
- Possibilitar o cadastro do cartão ponto de funcionários, as turmas e os relógios onde eles podem efetuar marcações.
- Permitir a configuração e classificação de vários tipos de horários.
- Permitir a configuração de horários de ponto com turno de 24 x 72 horas para cargos com esta característica.
- Permitir o cadastro de horários de turnos existentes na entidade para o controle do ponto eletrônico, informando se
gera ou não marcação automática.
- Permitir o controle de períodos de trabalho com tipo semanal ou turno contínuo, possibilitando a prorrogação do
período noturno.
- Permitir o controle, revezamento e busca automática de turmas de trabalho.
- Possibilitar a leitura de qualquer relógio ponto do mercado, inclusive via TCP/IP, por meio de arquivo TXT.
- Possibilitar por meio do cadastro de relógio se o mesmo se enquadra à característica de um REP (Registrador
Eletrônico de Ponto).
- Possibilitar a configuração das funções disponibilizadas no Relógio.
- Permitir o cadastro de ausências por motivo de evento extraordinário, possibilitando informar quando o evento irá
conceder direito a folga e a quantidade por dia de comparecimento no evento, assim como o período de concessão.
- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e pontos facultativos.
- Permitir a parametrização de faltas que deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas prorrogações
das rotinas de avaliações.
- Possuir o controle de compensação de horas, permitindo o controle de:
a) Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou;
b) Gozo de dias de férias que o funcionário tem a haver;
c) Dias de gozo de férias e licença-prêmio que o funcionário trabalhou;
d) Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário tem a haver;
e) Dias facultativos que o funcionário trabalhou;
f) Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a haver;
g) Folgas para compensar em férias;
h) Compensação de folgas no período de gozo de férias;
i) Abono pecuniário de férias do funcionário;
j) Horas extras a haver do funcionário;
k) Compensação de horas extras do funcionário;
l) Pagamento de horas extras do funcionário;
m) Abono pecuniário de licença-prêmio do funcionário.
- Permitir a realização de compensações das horas por meio de ocorrências de horas faltas e horas extras geradas pelo
ponto eletrônico de forma automática, fazendo as devidas compensações.
- Possibilitar a configuração de qualquer tipo de ocorrência entre os padrões já disponibilizados na instalação, além de
permitir a criação de novas funcionalidades.
- Possibilitar a disposição de fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto, permitindo ajustar a forma de
trabalho da entidade.
- Permitir a integração entre sistemas de ocorrências do ponto quando previamente configurada.
- Possibilitar a definição de quais ocorrências serão processadas no momento em que ocorrer a apuração das
marcações.
- Permitir a definição de quais as ocorrências serão geradas para a folha de pagamento.
- Permitir o controle de saldos das horas dos servidores.
- Permitir que sejam informadas as ocorrências que serão utilizadas para a compensação de horas, bem como
determinar o evento para cada ocorrência.
- Permitir a criação de seleções, mantendo-as registradas para utilização futura em processos e relatórios rotineiros.
- Permitir a configuração das refeições autorizadas de horários, valores e eventos vinculados ao refeitório e relógio pré
determinado registrando as marcações.
- Possibilitar o cadastro de motivos específicos para alterações de marcações.
- Permitir a configuração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com o funcionário.
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- Possibilitar a criação de novos tipos de ausências conforme classificação específica.
- Possibilitar a realização de cadastro de períodos de apuração, com rotinas que utilizam a ação de fechamento do
período de apuração para processar ocorrências de ponto.
- Permitir a geração automática das folhas de pagamentos, suas variáveis (horas extras, adicional noturno) e todos os
lançamentos de crédito e débito no controle de saldo de horas extras do Recursos Humanos.
- Possibilitar o fechamento e reabertura do período de apuração de forma geral e individual, caso seja para o cálculo de
rescisão.
- Possibilitar a liberação do período de apuração permitindo a consulta do espelho de ponto do funcionário de
determinado período.
- Permitir a importação das marcações de funcionários pelo número do PIS.
- Permitir a importação das marcações provenientes do relógio, via arquivo texto ou conexão direta (TCP/IP).
- Possibilitar a apuração das marcações simultaneamente ao processo de importação.
- Possibilitar a inserção ou exclusão de ocorrências de ponto vinculadas ao funcionário em determinada data.
- Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação original.
- Dispor de recursos de seleção: data inicial e final, funcionário, data de admissão, organograma, vínculo empregatício,
turma, ocorrência, bem como, avançar e retroagir, funcionando conforme a seleção.
- Demonstrar de uma só vez e sempre que selecionado as marcações apuradas e suas respectivas ocorrências,
escolhendo o melhor modelo de apresentação, ou seja, lista ou calendário.
- Permitir as ações de avançar e retroagir com funcionamento subordinado à seleção
- Possibilitar a reapuração do cartão ponto no período selecionado.
- Facilitar ao usuário o acesso às informações do servidor, que podem ser necessárias durante a manutenção do ponto.
- Permitir o acesso aos dias para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação.
- Permitir o fechamento do dia, impossibilitando que a rotina de apuração gere valores para esta data.
- Permitir a alocação das marcações por aproximação, sempre respeitando o par correspondente.
- Possibilitar a configuração das seleções para a apuração do ponto: data inicial e final do período, funcionário, data
admissão, grupo funcional, organograma, vínculo empregatício, previdência, cargo, turma, etc.
- Permitir a execução das rotinas de cálculo no sistema, a fim de atribuir valor às ocorrências de ponto, tais como:
horas normais, horas noturnas, horas extra, horas falta e outras.
- Permitir a realização de consultas, alterações ou exclusões individuais e coletivas das ocorrências de faltas através da
seleção configurada.
- Permitir o registro das ausências do funcionário e possibilitar automaticamente o abono das faltas quando ocorrer as
apurações das marcações.
- Possuir a programação de ausências individuais e coletiva.
- Permitir o abono das faltas de maneira prévia e automático.
- Permitir a alteração de forma coletiva a turma, ou seja, o conjunto de horários dos funcionários de um local de
trabalho e o período pré estabelecido pelo gestor.
- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para cada funcionário, bem como os dias
ausentes.
- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para vários funcionários ao mesmo
tempo, bem como os dias ausentes.
- Permitir a emissão de relação de marcações efetuadas pelos funcionários dentro de um período, escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com o percentual de absenteísmo, escolhendo o modelo, a ordem e
a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com as marcações importadas, ativas, anuladas e não
enquadradas, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com a manutenção de ponto, informando quais as ocorrências se
deseja gerar, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais para controle das horas apuradas, por servidor e por ocorrência,
agrupando os valores, suprindo as faltas não descontadas em folha e escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das
informações.
- Possibilitar a emissão de extrato das compensações de horas que serão gerados ao encerrar o período de apuração,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios com os valores referentes as refeições dos funcionários que podem ser
descontados na folha, escolhendo modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios com a frequência dos eventos extraordinários que os funcionários participaram,
contendo saldo de dias, bem como, o período de folga concedido aos mesmos, escolhendo o modelo, a ordem e a
seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que efetuaram ou não a marcação de ponto, escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios com as faltas dos funcionários, configurando sua seleção por período, motivo, tipo
de desconto, abonos.
- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que foram cedidos ou recebidos por outra entidade por meio de
transferências com ou sem ônus.
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- Possibilitar a emissão de relatórios das ausências de um ou mais funcionários, selecionando o período, tipo de
ausência e quais registros serão emitidos, e escolher o modelo de relatório.
- Possibilitar a emissão de relatórios das ocorrências registradas no cadastro de ocorrências, escolhendo o modelo, a
ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios de ocorrências a calcular registradas no cadastro de ocorrências a calcular,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios da frequência de cada funcionário durante um período de meses de um ano
qualquer, selecionando e ordenando as informações e agrupando os dados.
- Possibilitar a emissão de relatórios por meio de combinações entre outros relatórios como férias, alterações de cargo
e salariais, afastamentos, entre outros, selecionando as informações que constarão em uma única ficha consolidada.
- Permitir a geração de gráfico de ocorrências por distribuição seja para um período, por cargo, local de trabalho,
vínculo, secretaria ou centro de custo.
- Permitir a geração de gráfico das ocorrências lançadas em determinado período.
-Permitir a geração de gráfico demonstrativo do comportamento do controle de saldo de horas extras, quando
comparado a outros meses.
- Permitir a emissão de relatórios dos horários do ponto registrados no sistema, selecionado o período, ordenando as
informações e agrupando os dados.
- Permitir a emissão de relatórios dos períodos de trabalho registrado no sistema, escolhendo o modelo dos relatórios
selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das turmas registrados no sistema, selecionando o modelo dos relatórios e ordenando
as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios dos relógios registrados no sistema, escolhendo o modelo dos relatórios selecionando
e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das funções dos relógios de ponto registrados no sistema.
- Permitir a emissão de relatórios dos eventos extraordinários, constando o período, se o mesmo concede ou não folga
e o período de concessão, escolhendo o modelo dos relatórios selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão da relação dos feriados cadastrados no sistema.
- Possibilitar a geração de relatórios, permitindo aos usuários criarem novos ou alterarem os mesmos, bem como, os
layouts já existentes.
- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, agrupando os relatórios e salvando as seleções em
grupos para posteriores emissões.
- Permitir a emissão de relatórios com todas as mensagens geradas durante a execução de lotes de impressão,
contendo informações como o usuário que executou o lote e os relatórios pertencentes ele, e identificando as
advertências geradas durante a execução dos relatórios do lote de impressão.
- Permitir a consulta de dados das marcações, dos horários efetuados diariamente pelos funcionários e as apurações
realizadas.
- Permitir a consulta dos lançamentos de compensação de horas que serão gerados no encerramento do período de
apuração, sendo listados os lançamentos já realizados na compensação de horas caso o período já tenha sido
encerrado.
- Permitir a consulta dos lançamentos de variáveis de refeições que serão gerados ao encerrar o período de apuração,
sendo listados os lançamentos já realizados nas variáveis de refeições caso o período já tenha sido encerrado.
- Permitir a consulta das marcações originalmente realizadas pelos funcionários dentro de datas especificas.
- Permitir a realização da unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro dos dados das
pessoas.
- Permitir a realização da unificação dos cadastros de bairros, logradouros e organogramas de um ou mais registros,
assumindo o lugar de outro e constando somente um.
- Possibilitar a exclusão do número do CPF para não haver duplicidade no banco de dados.
- Permitir a exclusão das marcações, marcações não enquadradas, datas de apuração, apurações e ocorrências que
foram lançadas dentro do período de apuração em aberto.
- Permitir a exportação dos funcionários cadastrados para o relógio de registro do ponto eletrônico, conforme seleção
de modelo.
- Permitir a exportação das informações de data e hora para o relógio ponto por meio de comunicação direta, conforme
seleção de modelo.
- Permitir a realização de compilação das fórmulas verificando situação, dependências e padrões das ocorrências.
- Permitir a realização de consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e procura.
- Permitir a realização de cadastro e sua visualização agilizando o processo do sistema.
- Permitir a emissão de relatórios do sistema a partir da tela de cadastro da funcionalidade mediante tecla de atalho.
- Permitir a realização de consultas de todas as situações ocorridas com o funcionário, desde sua admissão.
- Permitir a consulta dos cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o processamento
para cada funcionário.
- Permitir o cálculo e a realização de conversões de datas, dias, meses e anos para obtenção das informações de forma
rápida e prática.
- Permitir o cálculo da quantidade de horas e minutos que há entre duas horas diferentes. Exemplo: quantas horas e
minutos existem entre 09:51 e 16:30.

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 55 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jaguaquara

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
57 - Ano - Nº 4085

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
- Possibilitar a realização de cálculos utilizando a calculadora ou o teclado, bem como, a exibição de forma padrão ou
cientifica.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelo administrador do sistema.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelos usuários no sistema referente a emissão de relatórios,
demonstrando informações como filtros utilizados, tempo de geração do relatório, entre outros.
- Permitir a definição de uma assinatura digital a um documento.
- Permitir por meio do atalho na tela inicial do sistema o acesso a cadastros, processos e relatórios, além da inclusão de
novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.
- Permitir a importação das marcações provenientes de relógio web, via conexão direta, conforme layout específico.

5.15 - Módulo/Aplicativo de Registro de Ponto
- Possibilitar a integração automática com o sistema de Apuração de Ponto Eletrônico, por meio de um processo para a
coleta das informações de relógios, locais de trabalho e de funcionários.
- Permitir a configuração de amostras digitais nas coletas biométricas.
- Permitir a atualização os dados cadastrais da entidade.
- Permitir a vinculação das entidades do sistema de apuração de marcações que pertencem a entidade.
- Configurar a criticidade na coleta e verificação das marcações digitais.
- Configurar as permissões de acesso dos usuários do sistema.
- Configurar a validade e a complexibilidade exigida nas senhas dos usuários do sistema.
- Configurar a exibição de lista com marcações recentes na tela do recentes e o número máximo de marcações a serem
exibidas.
- Configurar o envio ou não das marcações originais diariamente ou semanalmente para e-mail do funcionário.
- Permitir o cadastro dos locais de trabalho.
- Permitir o cadastro de relógios e o vínculo das entidades.
- Permitir a configuração do tipo de biometria definida pela entidade.
- Permitir a configuração da origem do horário do relógio.
- Permitir a configuração de quais usuários possuem permissão para iniciar o relógio.
- Permitir a configuração de quais funcionários podem registrar marcação.
- Permitir a seleção de qual tipo de dispositivo biométrico, entre os homologados, o relógio irá utilizar.
- Permitir a criação e configuração de vários relógios, em locais de trabalhos diferentes.
- Permitir a exibição ou ocultação da lista de marcações exibidas na tela do relógio.
- Possibilitar a criação de várias funções para registros de marcação de entrada e saída para os relógios.
- Permitir o cadastro, alteração e exclusão das biometrias das pessoas cadastradas no sistema.
- Permitir ao usuário consultar e/ou emitir o relatório com suas marcações de ponto dentro do período selecionado.
- Possibilitar aos administradores e coordenadores monitorar as marcações de seus subordinados identificando
possíveis incoerências de registros.
- Possibilitar a consulta das marcações registradas no relógio, podendo filtrar os dados para emissão destes relatórios.
- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório de funcionários, filtrando: entidades,
funcionários com ou sem biometria e entidades com o sem cartão de ponto duplicado.
- Permitir a consulta, o agendamento e a emissão de relatórios.
- Permitir a vinculação de funcionários da entidade ao usuário logado e conceder acesso de forma automática através
da confirmação de dados.
- Permitir o envio das marcações diretamente para um servidor na nuvem e a disponibilização em tempo real.
- Possibilitar ao usuário alternar entre os funcionários vinculados no sistema.
- Possibilitar ao usuário alternar entre as entidades sem precisar sair do sistema.
- Possibilitar a solicitação do funcionário à chefia imediata alteração e/ou inclusão de marcações no sistema.
- Gerenciar as mensagens encaminhadas com as solicitações de alterações e/ou inclusões de marcações de ponto dos
funcionários.
- Possibilitar a exibição de um contador para realização da marcação após alguns segundos, caso o usuário não o faça
por si, confirmando a marcação no ponto.
- Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a lista de relógios disponíveis e efetuar o
login.
- Possibilitar a exibição em lista das últimas marcações registradas no relógio
- Permitir ao funcionário registrar as marcações de ponto conforme funções disponibilizadas no relógio logado.
- Permitir a sincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no relógio logado.
- Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das alterações efetuadas no relógio
logado.
- Permitir a realização das marcações de ponto dos funcionários sem conexão com a internet após a inicialização do
relógio.
- Possibilitar ao administrador restringir ou permitir o registro de marcações nos relógios de determinados funcionários.
- Permitir a geração de token (chave) para vincular as entidades de sistema de ponto eletrônico, realizando a
importação automática das marcações.
- Permitir a exclusão de uma matrícula vinculada a uma pessoa diretamente no sistema.
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- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório das matrículas excluídas, filtrando: entidades,
funcionários e relógios.
5.16 - Módulo/Aplicativo de Atendimento ao e-Social
- Permitir o cadastro e manutenção de scripts de validação, vinculando ao layout, que por sua vez estará vinculado a
um arquivo.
- Permitir a consulta de dependências entre layouts, apresentando a hierarquia de geração dos arquivos.
- Permitir a vinculação da API (Interface de Programação de Aplicativos) com um layout do arquivo.
- Permitir a configuração de dependência entre layouts para geração de informações.
- Permitir a consulta dos dados integrados entre o software de gestão ofertado e o sistema eSocial para ajustes
posteriores.
- Permitir a edição de registros integrados do software de gestão a partir da consulta das integrações.
- Permitir a inserção de registros manualmente não integrados no software de gestão.
5.17 – Módulo/Aplicativo de Gestão de Patrimônio
- Propiciar a indicação da configuração do organograma do município que será válida para o exercício.
- Propiciar o controle dos bens por meio de registro de placas.
- Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferentes métodos de depreciação, exaustão e amortização,
permitindo a classificação em linear, soma de dígitos ou unidades, podendo ativar ou desativar.
- Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da entidade.
- Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação anual, valor residual do bem e vida útil
do grupo de bens, com controle e consulta através de listagem dinâmica.
- Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo informar a abreviatura.
-Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição e classificação, e nos casos de
transferência entre responsáveis, organogramas, grupos de bem ou localização física.
- Propiciar o armazenamento de documentos relacionados ao bem, ou a sua localização, através de arquivos em
formato pdf, doc, docx, txt, html, xls, xlsx, jpg.
- Permitir o cadastro de localizações físicas.
- Permitir o registro de seguros de bens, com controle de seguradora, vigência, valor e apólice.
- Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o registro da próxima revisão.
- Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com registro da data prevista para retorno.
- Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificando em dominicais, uso comum do povo, uso especial, em
andamento.
- Permitir tombar o bem, demostrando o organograma, placa e responsável.
- Permitir informar o estado de conservação dos bens.
- Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de está ou não em uso.
- Propiciar a remoção do registro do bem até quando for colocado em uso.
- Permitir informar a moeda vigente na aquisição do bem e conversão dos valores para moeda vigente.
- Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome, CPF, telefone, e-mail, se é funcionário
do município, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.
- Permitir a emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens.
- Permitir o registro e processamento da depreciação, amortização e exaustão dos bens em uso, atualizando de forma
automática os valores depreciados no bem.
- Propiciar o uso de formas de depreciações flexíveis, com base na necessidade.
- Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando automaticamente a situação do bem para
baixado, bem como estornar a baixa após sua finalização, retornando o bem para a situação antes de ser baixado.
- Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de bens, e localizações físicas.
- Permitir transferências individual ou por lote, atualizando automaticamente os novos registros no bem.
- Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão, baixa, perda, furto, roubo,
sucata).
- Permitir o lançamento automático no Aplicativo de Contabilidade Pública das movimentações (incorporações, baixas,
reavaliações, depreciações).
- Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais.
- Permitir o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência técnica.
5.18 - Módulo/Aplicativo de Gestão de Compras e Licitação
- O aplicativo de Compras e Licitações deverá permitir a integração de dados de forma automática ou ainda através de
arquivos de intercâmbio de informações com os sistemas de Gestão Orçamentária e Contábil, Gestão de Patrimônio,
Gestão de Almoxarifado, Gestão de Frotas e Indicadores e Informações de Gestão Municipal.
- Deverá propiciar acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, registrando as
etapas de:
a) Publicação do processo;
b) Emissão do mapa comparativo de preços;
c) Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;
d) Interposição de recurso;
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e) Anulação e revogação;
f) Impugnação; Parecer da comissão julgadora;
g) Parecer jurídico;
h) Homologação e adjudicação;
i) Autorizações de fornecimento;
j) Contratos e aditivos;
k) Liquidação das autorizações de fornecimento;
l) Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos.
- Possuir listagens dinâmicas para controle de processos e de autorizações de fornecimento.
- Permitir gerar bloqueios na Contabilidade a partir das solicitações de compra.
- Permitir a geração de arquivo com os itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores, possibilitando a
leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens da coleta.
- Permitir a integração com a receita federal para consulta de regularidade dos fornecedores.
- Propiciar a geração de arquivos para WBC Public (Sistema competitivo eletrônico de apuração de preço), conforme
layout disponibilizado.
- Propiciar a leitura de arquivos gerados pelo WBC Public (Sistema competitivo eletrônico de apuração de preços).
- Propiciar controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de
forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.
- Permitir o cadastramento de permissões dos usuários por Centro de Custo e filtrando por órgão e unidade
orçamentária.
- Permitir o controle da agenda de licitações.
- Permitir configurar o sistema para que emita mensagem sobre os contratos vencidos, cancelados e a vencer, podendo
ser somente de aviso ou impedindo a emissão de Autorizações de Fornecimento para contratos vencidos e cancelados.
- Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando alterar a
numeração sugerida pelo sistema.
- Permitir parametrizar o sistema para que quando iniciar, seja mostrado na tela inicial o acompanhamento da data de
vencimento dos contratos e aditivos, selecionando a antecedência em dias que o contrato irá vencer, podendo também
imprimir a relação dos mesmos.
- Permitir parametrizar o sistema, de forma que seja possível a vinculação de saldo à requisição de compras.
- Permitir cadastro e emissão de ordem de compra de acordo com as adjudicações do processo. Essa ordem de compra
deve permitir liquidação total ou parcial de acordo com as entregas do fornecedor.
- Propiciar a inserção de itens no cadastro das liquidações das autorizações de compra, bem como copiar os itens de
uma outra liquidação.
- Propiciar efetuar o controle da quantidade entregue dos itens da liquidação, bem como copiar os itens de
autorizações anteriores.
- Propiciar o cancelamento das autorizações de compra, permitindo a descrição completa do motivo da anulação.
- Propiciar controle, através de listagem dinâmica, de todas as autorizações e/ou liquidações.
- Permitir realizar o acompanhamento do saldo dos itens da licitação, detalhando por processo e podendo optar por um
determinado período.
- Propiciar efetuar o cadastro dos materiais incluindo informações como material perecível, material estocável, material
de consumo ou permanente, material combustível e o tipo do combustível, descrição sucinta e detalhada do material,
grupo e classe do material, podendo executar o controle de materiais em lista dinâmica.
- O sistema deverá alertar, no processo de compras, caso o mesmo tenha sanções de impedimento de contratar com a
administração pública.
- Permitir vincular ao fornecedor ramos de atividade, documentos e certidões negativas, materiais fornecidos, nome
dos sócios.
- Permitir a inidoneidade de fornecedores por rescisão de contrato, controlando a data limite da situação.
- Propiciar o cadastro de tipos de documentos dos fornecedores.
- Permitir o cadastramento de comissões dos tipos permanente, especial, servidores, pregoeiros e leiloeiros.
Informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de designação e expiração,
permitindo informar também os seus membros e funções designadas.
- Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma Tabela/Catálogo de Preço ou sobre
os próprios Itens da licitação.
- Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de Acréscimo sobre uma Tabela da Preço.
- Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será aquele que apresentar o Maior Lance.
- Propiciar o cadastramento de critérios de avaliação para julgamento pela Melhor Técnica e Preço.
- Permitir realizar licitações por lotes com rateio automático do preço unitário, ou ficando a cargo do fornecedor
vencedor a atribuição do preço unitário para cada item do lote.
- Permitir aplicar, em licitações do tipo “Menor Preço por Lote”, descontos proporcionais aos itens que contemplam
cada lote.
- Propiciar o controle dos gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos.
- Permitir o cadastro dos objetos de Licitação com a possiblidade de acompanhar os valores para cada modalidade
dentro de um mesmo objeto, podendo saber quando o limite for ultrapassado. Os objetivos poderão serem utilizados
nos processos licitatórios.
- Permitir efetuar o vínculo do fornecedor por ramo de atividade.
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- Permitir efetuar o vínculo dos fornecedores por cada material fornecido.
- Permitir utilizar uma codificação para desmembrar um elemento de despesa, podendo ser aplicada na autorização de
compra por departamento.
- Permitir o cadastro dos limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação.
- Permitir cadastrar a forma de julgamento das propostas dos licitantes que participam da licitação.
- Propiciar manter o registro de modelos de textos próprios, como solicitações e pareceres.
- Propiciar manter o cadastro do órgão oficial que serão realizadas as publicações dos processos.
- Permitir emitir relação das solicitações de compra em um determinado período.
- Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta, processo administrativo ou de
compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de
preços.
- Permitir cadastrar uma coleta de preços, informando os itens por fornecedor ou por lotes, ainda com a possibilidade
de ler Solicitações.
- Permitir cancelar uma coleta de preços, de forma total ou parcial.
- Propiciar realizar a pesquisa do menor preço por material, global ou por lote dos fornecedores, e marcar o vencedor
de forma automática.
- Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como data da compra, fornecedor, centro de custo, objeto
da compra, local de entrega e forma de pagamento.
- Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por despesas ou por
centros de custo e despesas
- Permitir executar a rotina de anulação da compra direta.
- Propiciar emitir o ofício de justificativa de dispensa de licitação.
- Propiciar a emissão do parecer do departamento contábil sobre determinada compra direta.
- Propiciar a emissão da autorização de fornecimento das compras diretas, permitindo vincular os dados dos empenhos.
- Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações de data de abertura da licitação, horário da abertura,
número da licitação, modalidade, membros da comissão responsável pela abertura e objeto a ser licitado.
- Propiciar cadastrar e acompanhar os processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, em listagem
interativa.
- Propiciar o cadastramento de licitações envolvendo a demanda de uma ou mais entidades, onde a entidade gestora
da licitação poderá gerenciar as aquisições realizadas pelas entidades participantes.
- Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o material ou de
executar os serviços, mostrando na tela o próximo fornecedor classificado e opção para assumir ou não o mesmo preço
unitário do ex-vencedor.
- Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua identificação, tais como número do
processo, objeto da compra, modalidade de licitação e datas de abertura e recebimento dos envelopes.
- Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas quantidades,
possibilitando ainda a separação por despesa.
- Possuir rotina para apurar os vencedores da licitação, bem como desclassificar aqueles que não cumpriram algum
item do edital ou cotaram preço acima do preço máximo estabelecido para um item, inclusive se for licitação por lotes.
- Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados
pela legislação (Lei 10.520/2002).
- Permitir efetuar lances para a modalidade “pregão presencial” em tela com cronômetro para cada lance, controlar a
diferença mínima entre os lances com visualização do valor mínimo aceitável do próximo lance, bem como ter opção
para declinar os participantes que desistem da competição.
- Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o encerramento de cada item/lote do Pregão Presencial ou
somente após o encerramento de todos os itens/lotes. Ao registrar a inabilitação de um licitante o sistema mostra o
próximo classificado e assim sucessivamente até encontrar um participante habilitado.
- Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao pregoeiro pausar ou disparar
quando desejar.
- Propiciar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa e empresa de pequeno
porte, de acordo com lei complementar 123/2006.
- Conter rotina de classificação das propostas dos participantes do pregão presencial ao abrir o item ou lote para
lances.
- Conter rotina de duplicação de dados de um processo de compra já cadastrado para um novo processo de compra de
forma automática.
- Conter rotina de cadastramento de sanções administrativas aplicadas aos fornecedores que fornecem produtos ou
serviços para a entidade.
- Conter rotina de cadastramento avisos de licitações para posterior publicação, mediante ao cadastro do processo de
compra.
- Conter rotina de registro das interposições de recursos nos processos de compra.
- Conter rotina de anulação ou revogação dos processos de compra.
- Conter rotina de registro das possíveis impugnações no processo de compra.
- Propiciar efetuar os registros dos pareceres das comissões de licitação.
- Propiciar o registro das homologações e adjudicações nos processos de compra.
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- Propiciar informar nos processos de compra as dotações orçamentárias da entidade gestora e das participantes para
cada item.
- Propiciar gerar os bloqueios e empenhos para cada entidade contábil através do processo de compra.
- Permitir o cadastro de um processo de compra para mais de uma entidade, permitindo reunir solicitações de compra
de todas as entidades para formação de um único processo licitatório, dessa forma, os itens deverão ser separados em
quantidades para cada entidade levando em consideração as respectivas dotações e centros de custos. Para esses
casos, o sistema deve possuir uma entidade gestora, responsável pelo processo de compra.
- Permitir manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral e o tipo de
alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão ou
apostilamento.
- Propiciar a rescisão do contrato ou aditivo, informando motivo da rescisão, data do termo, da rescisão e da
publicação, valor da multa e indenização, fundamento Legal e imprensa oficial.
- Propiciar registrar o apostilamento das dotações do processo, substituindo uma dotação por outra.
- Propiciar a emissão de demonstrativo com a relação da economicidade do pregão (valor previsto x lance).
- Possibilitar aos munícipes e proponentes das licitações a consulta do status do processo licitatório no município
consultado via dispositivo móvel.
5.19 - Módulo/Aplicativo de Gestão de Almoxarifado
- Propiciar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de materiais. Realizando
a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada.
Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as quantidades que
não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis em estoque.
- Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque.
- Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo, para poder delimitar ao
departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao almoxarifado mensalmente.
- Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras, para estimativa de custo.
- Propiciar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a realização do pedido ao
Compras por meio de requisição ao Compras.
- Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como realizar o controle de
pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais.
- Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das requisições/pedidos de
materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo.
- Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja de entrada ou saída de
materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá ocorrer após a
conclusão do inventário.
- Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por depósito, por produto ou por
produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de movimentação (entrada/saída).
- Possuir a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento do estoque, possibilitando ao menos a
consulta dos vencidos, vencimentos em 30 dias, através de listagem dinâmica, com possibilidade de inclusão, alteração
ou exclusão de item através da lista.
- Propiciar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor.
- Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês, por estoque e o resultado no
final no ano.
- Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: almoxarifado/deposito;
período; materiais vencidos; materiais a vencer.
- Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados/depósitos.
- Possuir registro do ano e mês, bem rotina de virada mensal para que seja realizada a atualização do mês e ano do
almoxarifado.
5.20. Sistema de Gestão de Frotas
- Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim de localizá-los, pelo nome ou pelo
CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista cadastro.
- Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não seja mais listada para vínculo em novos
registros.
- Permitir cadastrar os cargos dos funcionários.
- Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar os logradouros, condomínios,
loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.
- Possibilitar que o usuário cadastre os modelos dos veículos da frota da entidade, informando o código da tabela FIPE,
marca e descrição.
- Permitir que o usuário registre os tipos de despesas, sendo que para cada tipo as seguintes informações devem ser
necessárias como a descrição, categoria, caso se trate de um abastecimento, manutenção ou outros e a origem do tipo
da despesa, caso se trate de combustíveis, peças, pneu, serviços, troca de óleo ou outros.
- Permitir que o usuário cadastre os tipos de finalidades de reserva
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- Possibilitar que o usuário cadastre todos os possíveis tipos de gravidade de infrações que o condutor pode cometer na
utilizando veículos e equipamentos da frota da entidade, onde já possui tipos padrões como Grave, Gravíssima, Leve,
Média e Não se aplica.
- Possibilitar que o usuário cadastre todos os possíveis tipos de infração que o condutor pode sofrer na condução da
frota, informando o código da infração, descrição, amparo legal, gravidade, infrator, competência, pontos e valor.
- Permitir que o usuário registre os tipos de ocorrências que possam ocorrer com os veículos.
- Permitir que o usuário cadastre os tipos de taxas e licencimanetos dos veículos da entidade.
- Permitir que o usuário cadastre os tipos de veículos e equipamentos de propriedade da entidade, indicando sua
descrição e classificação, caso se trate de veículo ou equipamento.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais da entidade como endereço, telefone,
e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação se a entidade possui um regime próprio de previdência privada.
- Permitir que o usuário registre as pontuações a serem aplicadas às CNHs dos motoristas da frota da entidade.
- Permitir que o usuário registre as competências das infrações comentidas pelos condutores da frota da entidade.
- Permitir que o usuário registre os tipos de infrator que sofreram alguma infração conduzindo a frota da entidade.
- Possibilitar cadastrar as rotas a serem percorridas pela frota da entidade, informando a descrição, endereço de saída,
endereço de chegada e distância percorrida.
- Permitir ao usuário visualizar, as rotas registradas, exibindo a sua descrição, endereço de saída e chegada e distância
percorrida, podendo realizar a pesquisa dos registros pela descrição, endereço de saída e chegada e ordenar a lista, por
qualquer informação pertencente a listagem de reservas.
- Restringir ao usuário a modificação de reservas após o vinculo com um registro de viagem.
- Possibilitar obter a localização geográfica dos endereços, o itinerário e a distância entre dois pontos da rota (endereço
de saída e chegada).
- Permitir ao usuário visualizar, os veículos registrados, exibindo a sua placa, descrição, data de aquisição, organograma
e situação, bem como permitir ordenar a lista, por qualquer informação pertencente a listagem de veículos.
- Permitir que o usuário faça o registro de organogramas que o veículo ou equipamento pode atuar, não permitindo
armazenar o organograma com data de início igual a de um organograma já informado para o veículo ou equipamento.
- Propiciar ao usuário o registro dos combustíveis utilizados, permitindo que seja informado o tipo de combustível,
combustível padrão, autonomia (mínima, média e máxima), capacidade volumétrica (litros/m3) e cota mensal
(litros/m3).
- Possibilitar ao usuário, o vínculo de veículos ou equipamentos agregados a outro veículo ou equipamento não
agregado.
- Restringir ao usuário, o registro de um veículo/equipamento, onde anteriormente já foi cadastro um
veículo/equipamento com a mesma placa, renavam ou chassi.
- Permitir que o usuário do sistema registre os veículos e equipamentos, informando a placa, descrição, vínculo,
classificação, data da aquisição, Nº do documento fiscal, valor da aquisição, estado de conservação, indicador se é
equipamento agregado, tipo, modelo, renavam, chassi, ano de fabricação, cor, potência, cilindradas e data da
inativação. Caso o vínculo do veículo com a administração pública não seja próprio, possibilitar o registro do proprietário.
- Bloquear a inserção, alteração e exclusão de organograma com data de início diferente do ano atual no veículo ou
equipamento.
- Impedir que o usuário realize o vínculo do mesmo agregado ao veículo/equipamento.
- Permitir que os veículos e equipamentos já registrados possam ser excluídos, mas sua exclusão somente deve ser
permitida se o veículo/equipamento não foi vinculado as seguintes movimentações de ordem de abastecimentos e
serviços, controle de taxas e licenciamentos, lançamento de ocorrências, reserva de veículos, lançamento de despesas,
controle de revisões, acompanhamento mensal, controle de viagens.
- Restringir ao usuário, o registro de um organograma ao mesmo veículo ou equipamento, de forma que as datas de
início sejam sequenciais.
- Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o código, nome do material, grupo e
classe em que pertence, natureza da despesa, classificação, caso se trate de um gênero alimentício, medicamento,
combustível, lubrificante, pneu ou outros, unidade de medida, a indicação se é estocável ou não, e ainda o tipo do item
caso se trate de material, bem permanente ou serviço, permitindo informar as especificações.
- Permitir registrar os grupos e classes, utilizados para a categorização dos materiais e serviços
- Permitir ao usuário inserir e utilizar as unidades de medida nos materiais e serviços do sistema, indicando se o mesmo
possui ou não o fracionamento de unidade.
- Possibilitar que o usuário, configure os órgãos e unidades orçamentárias.
- Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles pessoa física ou jurídica, contendo o
nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço. Para os casos específicos de pessoa jurídica possibilitar inserir
os dados do ato constitutivo da empresa.
- Permitir ao usuário visualizar uma relação de funcionários registrados, exibindo o seu nome, CPF e cargo, onde
também deve ser possível a realização de pesquisa e ordenação por tais campos.
- Permitir que os funcionários já registrados possam ser excluídos, mas sua exclusão somente deve ser permitida se o
funcionário não for responsável por nenhuma viagem, abastecimento ou serviço.
- Impedir que o usuário registre funcionários com CPF ou RG já cadastrados anteriormente.
- Permitir que o usuário do sistema registre os funcionários responsáveis por viagens, ordens de abastecimentos e
serviços realizadas por servidores da administração pública, informando o nome, CPF, data de nascimento, cargo, data
de admissão, endereço, telefone, e-mail, RG, órgão emissor, UF e data de emissão.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 61 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jaguaquara

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
63 - Ano - Nº 4085

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
- Impedir que o usuário registre funcionários com data de admissão menor do que a data de nascimento. Ou ainda
funcionários com data de emissão do RG menor que a data de nascimento.
- Permitir que os motoristas já registrados possam ser excluídos, mas sua exclusão somente deve ser permitida se o
motorista não foi vinculado as seguintes movimentações de reserva de veículos, controle de viagem, lançamento de
despesas, lançamento de ocorrências, e ordens de abastecimento e serviço.
- Impedir o registro de motoristas com CPF, RG, ou número da CNH já cadastrados anteriormente.
- Permitir que o usuário do sistema registre os motoristas (funcionários que conduzem veículos pertencentes a frota da
administração pública), informando o nome, Nº da CNH, categoria da CNH, data de emissão da CNH, data de
vencimento da CNH, data da 1ª habilitação, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, CPF, RG, órgão emissor, UF
e data de emissão do RG.
- Permitir ao usuário visualizar, os motoristas registrados, exibindo o seu Nome, CPF, Nº da CNH, Categoria e Data de
vencimento da CNH, possibilitando que possa realizar a pesquisa de motoristas por meio do nome, CPF e Nº da CNH e
ordene a lista, por qualquer informação pertencente a listagem de motoristas.
- Permitir que o usuário efetue a configuração de antecedência de notificações, de forma que os usuários responsáveis
fiquem cientes que as revisões de veículos/equipamentos estão próximas de ocorrerem, e que as taxas e licenciamentos,
multas e CNH estão próximas de vencerem. As antecedências das notificações de revisões devem poder ocorrer por
meio da quantidade de dias, quilometragem, horas ou milhas. As notificações aos usuários são flexíveis e podem ser
construídas por meio do gerenciador de scripts e/ou críticas de usuário.
- Possibilitar ao usuário, indicar a configuração do organograma do município que é válida para o exercício.
- Permitir ao usuário o registro de exercícios.
- Possibilitar o vínculo do modelo de relatório a uma natureza específica
- Relatório para controle de abastecimento e consumo
- Permitir o registro de itens na despesa, onde para cada item deve ser possivel registrar o tipo da despesa, material,
especificação do material, definir se abasteceu tanque cheio, quantidade e valor unitário.
- Permitir a inserção de itens na ordem de abastecimento/serviço, onde para cada item deve ser possível registrar o tipo
da despesa, material (código e descrição), especificação do material, definir se deseja completar tanque e caso não
complete o tanque, deve-se poder registrar a quantidade de litros a abastecer.
- Apresentar ao usuário a quilometragem ou hora atual do veículo no momento da inserção da revisão.
- Permitir que o usuário do sistema registre os dados de realização da revisão de veículos, informando a data da
realização, quilometragem da realização, Nº do documento, observações e anexos.
- Permitir que o usuário agrupe as revisões por veículo, exibindo o total de revisões por veículo, a data de previsão e
realização e a situação da revisão.
- Permitir visualizar a situação das revisões. As situações que devem der possíveis são prevista, realizada e não
realizada. Deve-se considerar revisões previstas os registros que não tiveram dados de realização da revisão informados.
As revisões realizadas, os registros que possuem dados de realização informados e revisão não realizada os registros que
não possuem dados de realização e a data de previsão é menor do que data atual.
- Restringir ao usuário a exclusão de registros de revisões já realizadas.
- Permitir a pesquisa rápida de revisões registrados pela descrição do veículo e placa.
- Permitir ao usuário visualizar as revisões registradas, exibindo o veículo, data de previsão, realização e situação atual
da revisão, permitindo ordenar a lista, por qualquer informação pertencente a listagem de revisões.
- Permitir que o usuário do sistema registre as previsões de revisões de veículos, informando o veículo, data de previsão,
quilometragem da previsão, observações e anexos.
- Permitir que o usuário visualize de forma diferenciada os meses em que o veículo/equipamento esteve com marcador
quebrado.
- Permitir ao usuário visualizar os acompanhamentos mensais registrados, exibindo o mês/ano, veículo/equipamento,
marcação inicial e final.
- Permitir a pesquisa rápida de acompanhamentos mensais registrados pela descrição do veículo/equipamento ou placa.
- Permitir que o usuário do sistema registre acompanhamentos mensais de quilometragens/horas/milhas de veículos e
equipamentos, inserindo informações como o veículo/equipamento, competência, marcador, marcação inicial e final,
identificador de quebra do marcador, marcação no momento da quebra e anexos.
- Permitir que o usuário do sistema cancele as reservas registradas.
- Permitir ao usuário visualizar as reservas registradas, exibindo o número da reserva, veículo, organograma, motorista,
data e hora da reserva, data e hora da saída e chegada estimada, situação e finalidade.
- Restringir ao usuário a modificação de reservas após o vinculo com um registro de viagem
- Permitir ao usuário visualizar a situação da reserva, que devem poder ser classificadas como pendentes, atendidas ou
canceladas, considerando como pendentes as reservas criadas e não vinculadas ao registro de viagens, e atendidas as
reservas já vinculadas a uma viagem.
- Permitir que o usuário do sistema registre as reservas de veículos, informando a data e hora da reserva, data e hora da
saída e chegada estimadas, veículo, motorista, organograma, finalidade e observações.
- Permitir a pesquisa rápida de veículos registrados pela descrição do veículo, placa, organograma, motorista e CPF.
- Permitir visualizar a situação das parcelas das taxas e licenciamentos, demonstrando as situações possíveis que podem
ser sem parcela, em atraso, em aberto e pago. Considera-se como situação sem parcela os registros de taxas e
licenciamentos que não possuem parcelas atreladas, em atraso os registros de taxas e licenciamentos que já estão
vencidos e não possuem data de pagamento, em aberto os registros de taxas e licenciamentos que ainda não estão
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vencidos e não possuem data de pagamento e pago os registros de taxas e licenciamentos que já possuem data de
pagamento.
- Permitir ao usuário visualizar as taxas e licenciamentos registrados, agrupados por veículo, exibindo o tipo da taxa,
exercício, valor total das parcelas, valor total pago, quantidade de parcelas e situação da taxa.
- Permitir que o usuário do sistema registre as parcelas das taxas e licenciamentos, infomando a data do vencimento,
valor da parcela, data do pagamento e juros (possibitar juros, somente se a data do pagamento é maior que a data do
vencimento).
- Permitir a pesquisa rápida de taxas e licenciamentos registrados pela descrição do veículo, placa, tipo da taxa e
exercício.
- Permitir que o usuário do sistema registre as taxas e licenciamentos, informando o veículo, tipo de taxa, ano, valor e
observações.
- Permitir que o usuário cancele viagens já registradas
- Permitir que o usuário do sistema registre as viagens, informando a data e horário de saída, data e horário de
chegada, veículo, motorista, organograma, responsável, finalidade, observações e anexos.
- Permitir ao usuário visualizar as viagens registradas, exibindo a Descrição do veículo, Organograma, Data de saída e
chegada e situação das viagens;
- Permitir que o usuário realize o vínculo de rotas no controle da viagem, onde para cada vínculo de rota deve ser
possível registrar as informações de descrição da rota, quilometragem de saída e quilometragem de chegada. Exibir para
cada vínculo de rota a distância estimada, distância realizada e a quilometragem de distância entre a estimada e a
realizada.
- Permitir que o usuário do sistema registre as viagens a partir de uma reserva de veículo, informando a data e horário
de saída, data e horário de chegada, veículo, motorista, organograma, responsável e finalidade.
- Permitir visualizar a situação das viagens, cada qual em suas etapas como as programadas, em andamento, realizadas
e canceladas. Para tal, considera-se com situação programada os registros de viagens que a data da saída é maior que a
data atual. Em andamento, os registros de viagens em que a data atual está entre a data de saída e de chegada.
Realizada os registros de viagens em que a data atual é maior do que a data de chegada e cancelada os registros de
viagens em que o usuário realizou o cancelamento da viagem.
- Permitir a pesquisa rápida de viagens registrados pela descrição do veículo e organograma.
- Permitir que o usuário do sistema registre os gastos com veículos/equipamentos, informando a data e horário da
despesa, número da ordem, origem, caso se trate de licitação, estoque ou terceiros, veículo/equipamento, motorista,
organograma, fornecedor, número do documento, observações e possibilitar identificar se deseja controlar
quilometragem (se sim, então deve ser possível registrar a quilometragem do veículo no momento do gasto). O tipo de
ocorrência deve poder ser informado quando o usuário informar uma quilometragem/horas inconsistente.
- Permitir ao usuário visualizar as despesas registradas, possibilitando agrupá-las por motorista, por organograma e por
veículo/equipamento, permitindo que o usuário ordene a lista, por qualquer informação pertencente a relação de
despesa.
- Permitir que o usuário do sistema registre as despesas a partir de uma ordem de abastecimento/serviço, onde as
informações originadas da ordem no momento em que vincula-se à despesa deve ser a data da ordem, origem, caso se
trate de uma licitação, estoque ou terceiros, veículo/equipamento, motorista, organograma, fornecedor e última
quilometragem do veículo.
- Possibilitar o lançamento automático de ocorrência quando a quilometragem/horas estiver menor do que a
quilometragem/horas anterior a despesa atual.
- Permitir ao usuário visualizar as multas registradas, exibindo o número da notificação, veículo, motorista, data e hora
da multa, data de vencimento e data do pagamento, permitindo que o usuário oculte da relação de multas, as
informações que desejar e ordene a lista, por qualquer informação pertencente a relação de multas.
- Permitir que o usuário do registre o pagamento ou confirme o deferimento do recurso, informando a data do recurso,
situação do recurso, data do pagamento, valor de juros, valor de desconto e valor pago. Nos casos em que a multa
possui recurso, as situações possíveis devem ser pendente de julgamento, deferido ou indeferido.
- Permitir que o usuário do sistema realize o vínculo das infrações na multa e informe o valor para cada infração,
informando o código, descrição, amparo legal (CTB), gravidade, infrator, competência, pontos e valor.
- Permitir a pesquisa rápida de multas registrados pelo número da notificação, descrição do veículo e motorista.
- Permitir que o usuário do sistema registre as multas de trânsito, informando o veículo, data e horário da multa,
motorista, número da notificação, data de vencimento e observações, município/UF, bairro, logradouro e complemento
do local da infração, bem como anexos que formalizem o registro.
- Permitir a pesquisa rápida de ocorrências registrados pelo número, descrição do veículo/equipamento, tipo de
ocorrência e nome do motorista.
- Permitir que o usuário visualize de forma rápida quais as ocorrências que foram criadas a partir de uma despesa.
- Permitir que o usuário do sistema registre as ocorrências do veículo/equipamento, informando o veículo /
equipamento, quilometragem, data, tipo de ocorrência, motorista, observações e anexos.
- Permitir ao usuário visualizar as ocorrências registradas, exibindo o Nº, veículo/equipamento, data, tipo de ocorrência e
motorista; permitindo ocultar da relação de ocorrências, as informações que desejar e que o usuário ordene a lista, por
qualquer informação pertencente a relação de ocorrências.
- Permitir ao usuário visualizar as ordens registradas, exibindo o número da ordem, veículo/equipamento, motorista,
data da ordem e tipo, caso se trate de um abastecimento ou serviço, possibilitando que o usuário oculte da relação de

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 63 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jaguaquara

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
65 - Ano - Nº 4085

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
ordens de abastecimentos/serviços, as informações que desejar e ordene a lista, por qualquer informação pertencente a
relação de ordens.
- Permitir que o usuário do sistema registre as ordens de abastecimentos/serviços , informando a data do
abastecimento/serviço, veículo/equipamento, número do documento, responsável, motorista, tipo, caso se trate de um
abastecimento ou serviço, origem, caso se trate de licitação, estoque ou terceiros, organograma, fornecedor e
observações.
- Permitir que o usuário visualize na relação de ordens de abastecimento o número do lançamento da despesa, e
visualize as ordens que ainda não estão vinculadas à despesa.
- Permitir a pesquisa rápida de ordens de abastecimento ou serviços registrados pelo número da ordem, descrição do
veículo e nome do motorista.
- Permitir que o usuário visualize de forma rápida quais ordens ainda não possuem itens vinculados.
- Permitir que o sistema disponibilize aos dados de acompanhamentos mensais por meio de fonte de dados,
possibilitando assim criar relatórios e consultas de acordo com a necessidade.
- Permitir ao usuário cadastrar e manter os dados dos Endereços
- Na fonte de dados que retorna o item da despesa, permitir informar o último sequencial gerado no sistema desktop.
- Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios, scripts e validações
- Retornar o KM anterior no cadastro de lançamento de despesas conforme o veículo e data da despesa
- Permitir divulgar as datas comemorativas para parabenizar os nossos clientes/usuários dos sistema
- Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de validações específicas nas
funcionalidades do sistema.
- Disponibilizar infraestrutura para execução da aplicação web e seus banco de dados
- Possibilitar a consulta de dados da Folha para cadastramento dos Motoristas
- Interação com o Transparência Cloud
- Interação com o Transparência Fly
- Permitir registrar veículos com informações provenientes do cadastro de bens
- Permitir ao usuário o envio de dados ao portal do gestor
- Permitir a pesquisa rápida de despesas por tipo de ocorrência, exibir número do documento e totalizador dos itens
- "- No ambiente de ""Despesas"", criar o campo ""Número da Contratação"", que será habilitado quando a Origem da
Despesa for ""Licitação"".
- Ao selecionar o número da Contratação, consumir o fornecedor do sistema Contratos, e alimentar no campo
""Fornecedor"" da Despesa.
- Ao selecionar a Contratação, consumir do sistema Contratos, a quantidade licitada e exibir na tela da Despesa,
inclusive, caso existam aditivos de acréscimo ou supressão, a quantidade deverá ser atualizada na Despesa do Frotas.
- Habilitar campo para mostrar a quantidade utilizada / consumida.
- Habilitar campo para mostrar o saldo, que será a diferença entre a quantidade licitada e a quantidade executada nas
despesas, impedindo o estouro caso ultrapasse a quantidade licitada."
- Possibilitar o vínculo das atas de registro de preços aos lançamentos de despesas
- Adicionar controle de inserção de registros nos campos de lançamento de despesas
- Possibilitar o cadastramento de materiais que serão utilizados nas funcionalidades do sistema. Como: Lubrificantes,
Combustíveis, Pneus._
- Possibilitar que o usuário devidamente liberado pela entidade seja notificado no sistema referente a novidades e
alterações do produto.
- Possibilitar a geração automática da despesa a partir da ordem de abastecimento.
- Permitir a emissão rápida de ordens de abastecimento ou serviço para cada registro, através da funcionalidade
'Abastecimento e serviços' do sistema.
- Desenvolver críticas de usuário e pré validações para o projeto SIM-AM
- Permitir a migração de sistemas terceiros para a plataforma Cloud.
- Permitir que o usuário cadastre os tipos de finalidades das reservas de veículos, onde já possui tipos padrões como
serviço, viagem e manutenção.
- Permitir que o usuário cadastre os tipos de ocorrências que podem ocorrer com os veículos e equipamentos.
- Permitir que o usuário defina tipos de taxas e licenciamentos, onde já possui tipos padrões como IPVA, DPVAT e
Licenciamento Anual.
- Permitir que o sistema disponibilize aos dados de veículos e equipamentos por meio de fonte de dados, possibilitando
assim criar relatórios e consultas de acordo com a necessidade.
- Permitir o vínculo de motoristas ao veículo ou equipamento
- “Possuir rotina para inclusão de anexos ao cadastro do veículo, onde seja possível
anexar, fotos, documentos do veículo, multas, pagamentos e demais arquivos que
sejam pertinentes ao cadastro. Que seja ao menos nas seguintes extensões: png, bmp,
jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, dwg."
- Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias no sistema.
- Possibilitar o acesso das páginas da central de ajuda
- Ajustar tabelas do FROTA_OWNER que possuem as colunas I_DATABASES e(ou) ID_TEMPLATE
- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de
preenchimento obrigatório ou não.
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-

Permitir gerenciar as permissões por grupo de usuário ou de cada usuário individualmente
Permitir a criação de relatórios personalizados para a entidade
Disponibilizar recursos para permitir a geração de arquivos para sistemas/órgãos externos
Permitir ao usuário o acesso rápido as principais movimentações do sistema.

5.21 - Módulo/Aplicativo de Gestão Educacional
a) Área de Gestão da Secretaria de Educação:
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, alterar a situação final das
matrículas dos alunos de forma manual.
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, filtrar e selecionar os
alunos matriculados que devem ser rematriculados de um período letivo para outro.
- Possibilitar a geração do arquivo para atendimento ao EducaCenso de acordo com layout estabelecido pelo INEP
- Possibilitar a visualização da matriz curricular com informações específicas de cada etapa de ensino
- Realizar o somatório dos dias letivos de cada mês, período avaliativo e ano, conforme definição da data inicial e final
dos períodos do calendário escolar da matriz curricular.
- Demonstrar o total dos dias letivos de cada mês e ano, conforme definição da data inicial e final do ano letivo
considerando eventos e feriados vinculados ao calendário escolar da secretaria de educação.
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino manter as informações do calendário escolar das matrizes
curriculares oferecidas no estabelecimento de ensino
- Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento de funcionários, contribuindo para evitar a
duplicidade de informações
- Possibilitar a manutenção da lista de e-mails nos cadastros de alunos, estabelecimentos de ensino e funcionários.
- Possibilitar a inclusão de campos adicionais pelo próprio usuário na funcionalidade cadastro de estabelecimentos de
ensino, permitindo assim a sua personalização.
- Possibilitar a visualização e alteração da ordem de classificação do aluno, na lista de espera
- Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino informar na matrícula do aluno se ele deve ser
avaliado de forma descritiva devido à necessidade de atendimento educacional especializado
- Possibilitar ao profissional da educação a realização do encerramento dos períodos avaliativos e exames finais,
podendo assim gerenciar os registros dos respectivos períodos
- Possibilitar a edição das informações dos registros de movimentações de Exoneração, Demissão, Aposentadoria,
Remoção e Afastamento dos funcionários da rede de ensino
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração dos instrumentos de avaliação conforme
configuração definida pela secretaria de educação
- Permitir que os alunos da turma sejam ordenados por nome, número da chamada e situação do componente curricular
para o registro do desempenho escolar
- Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos por meio das competências, conhecimentos/conteúdos,
habilidades/capacidades e atitudes de cada componente curricular da turma e em seus respectivos períodos avaliativos e
exames finais
- Permitir a manutenção dos cargos utilizados na rede de ensino
- Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos de acordo com o tipo de avaliação definido para cada área de
conhecimento e/ou componente curricular da turma nos seus respectivos períodos avaliativos, exames finais, conselho
de classe e média final
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de docência dos profissionais escolares em sala de aula,
como código da turma que leciona, função que exerce (docente, auxiliar, monitor, intérprete), quais disciplinas leciona.
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar o seu quadro de vagas, definindo as matrizes
curriculares, etapas de ensino, turnos, saldo inicial e vagas reservadas para a inscrição da matrícula
- Possibilitar o vínculo dos alunos com os seus respectivos responsáveis
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino consultar uma listagem com os alunos que
passaram pelo processo de rematrícula, visualizando se o aluno foi rematriculado ou não
- Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino a tomada de decisão de
remover o professor do quadro de horários ao realizar a desenturmação
- Possibilitar a configuração da idade mínima e máxima que os alunos devem ter em cada etapa de ensino da matriz
curricular
- Possibilitar a exibição de todas as disciplinas ao carregar a turma em desempenho escolar
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de caracterização e infraestrutura da escola, bem como os
dados de sua equipe diretiva, local do funcionamento, dependências existentes (como salas de aula, ginásio de esportes,
laboratórios)
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de documentos e endereços dos estudantes. Nestes dados
estão contemplados o seu endereço completo e sua documentação, como CPF, número da identidade ou certidão de
nascimento.
- Permitir o vínculo de competências, conhecimentos/conteúdos, habilidades/capacidades e atitudes para cada
componente curricular da etapa de ensino da matriz curricular
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de diário de classe para o registro
das avaliações dos alunos da turma
- Permitir a manutenção dos motivos de movimentações e remanejamentos internos utilizados na rede de ensino
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- Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a movimentação de reclassificação por
aceleração ou por avanço de alunos matriculados na modalidade Educação básica
- Possibilitar a visualização dos componentes curriculares da turma quanto a orientação curricular (base nacional comum
ou parte diversificada) e eixo temático definidos na matriz curricular
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do comprovante do candidato na
lista de espera da rede de ensino
- Possibilitar que a situação final do componente curricular da etapa de ensino no histórico escolar do aluno seja
personalizada, quando o histórico for da modalidade EJA e organizado de forma modular
- Possibilitar ao profissional da secretaria de educação uma consulta rápida da listagem de dispensas de todos os alunos
da rede de ensino e por ano letivo
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a manutenção das inscrições dos
candidatos na lista de espera da rede de ensino
- Permitir o vínculo de feriados no calendário escolar da secretaria de educação, possibilitando defini-los quanto a dia
letivo e dia trabalhado
- Permitir a manutenção dos campos de experiência utilizados na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do relatório de documentos
entregues e pendentes do aluno
- Possibilitar a visualização das as matrículas do aluno na entidade, exceto as pertencentes aos tipos atividades AEE e
atividade complementar e também os registros de histórico escolar do aluno, na listagem de históricos escolares.
- Permitir a manutenção dos eixos temáticos utilizados na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação a realização do processo de encaminhamento de uma inscrição para matrícula a
um estabelecimento de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as inscrições dos candidatos
realizadas pelo processo de inscrição, para matrículas da rede de ensino.
- Possibilitar a ativação ou desativação do tipo de avaliação, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de ensino
-Permitir a manutenção dos estabelecimentos de ensino com a possibilidade de registrar as informações gerais, área de
atuação, infraestrutura, documentação, avaliações externas, dependências e equipe diretiva.
- Possibilitar a alteração da situação dos componentes curriculares da matrícula dos alunos utilizando situações
predefinidas pelo sistema
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, registrar
acompanhamentos pedagógicos de forma individual ou para vários alunos da turma simultaneamente, agilizando assim o
registro das informações
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, a montagem do quadro de
horários simultaneamente para várias turmas do estabelecimento de ensino
- Possibilitar a realização de filtros das informações das matrículas dos alunos por ano letivo
- Permitir ao profissional da educação ou dos estabelecimentos de ensino vincular as avaliações externas aplicadas nos
respectivos estabelecimentos de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão de documentos de boletim escolar
dos alunos
- Permitir realizar o somatório da carga horária total da etapa de ensino do histórico escolar conforme valor da carga
horária definida para cada componente curricular da etapa de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação a impressão do calendário escolar da secretaria de educação
- Permitir a manutenção das disciplinas utilizadas na rede de ensino
- Permitir que as matrículas exibidas na listagem de histórico escolar sejam editadas apenas pelo estabelecimento de
ensino da matrícula ou pela secretaria de educação
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino cancelar as inscrições dos candidatos na lista
de espera da rede de ensino
- Possibilitar a configuração do tempo de duração que as aulas e os intervalos entre as aulas devem ter em cada dia da
semana.
- Possibilitar a manutenção da lista de deficiências e doenças dos funcionários
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, visualizar o histórico de
enturmações e desenturmações dos professores, professores auxiliares e regentes de cada turma
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino registrar os dias da semana e os horários de
disponibilidade dos professores de cada estabelecimento de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino desfazer o indeferimento das inscrições de
candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino
- Permitir que a cópia de informações de um ano letivo para outro copie os dados da secretaria de educação para a
própria secretaria de educação ou de um estabelecimento de ensino para o próprio estabelecimento de ensino
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino elaborar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos
relacionadas aos períodos avaliativos e letivos, utilizando fórmulas definidas pela secretaria de educação ou específica do
estabelecimento
- Permitir a manutenção dos objetivos de aprendizagem utilizados na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, publicar os
acompanhamentos pedagógicos dos alunos para um produto da mantenedora
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- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar os instrumentos de avaliação por ano letivo utilizando
a configuração definida pela secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino
- Permitir o registro de retorno da movimentação de afastamento dos funcionários da rede de ensino
- Permitir a configuração de várias turmas simultaneamente quanto ao valor máximo de desempenho escolar que os
alunos podem obter em cada período avaliativo
- Permitir que os alunos da turma sejam filtrados pela situação da matrícula para o registro do desempenho escolar
- Realizar a matrícula dos funcionários na rede de ensino vinculando-os aos respectivos locais de trabalho
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as informações dos alunos não
rematriculados pelo processo de rematrícula e o motivo pelo qual não foram rematriculados
- Permitir ao profissional da educação configurar as matrículas dos alunos por ano letivo, modalidade e nível escolar, que
servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino
- Permitir a manutenção de cadastro de religiões
- Controlar a quantidade de alunos de cada turma, não permitindo enturmar alunos acima da quantidade máxima
definida
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão de documentos de ficha individual
dos alunos, utilizando modelos mantidos pela empresa fornecedora do produto
- Possibilitar a definição das características específicas das turmas de atividades complementares e de atendimento
educacional especializado (AEE) quanto as atividades oferecidas, data inicial e final das atividades e carga horária das
atividades
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização das matrículas do próprio estabelecimento de
ensino por ano letivo
- Possibilitar a visualização de indicadores com a quantidade de candidatos inscritos, matriculados e cancelados na lista
de espera da rede de ensino no ano letivo
- Permitir o registro de pessoas que fazem parte da filiação dos alunos da rede de ensino
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração do planejamento de aula conforme
configuração definida pela secretaria de educação
- Possibilitar a visualização dos alunos que a pessoa possui vínculo como responsável
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar várias matrículas em diversas
modalidades para o mesmo aluno e no mesmo ano letivo, possibilitando assim o controle das matrículas de cada aluno
- Permitir configurar o vínculo dos alunos com seus responsáveis quanto a retirada do aluno da escola e em quais dias
da semana o responsável possui permissão para isso
- Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de disciplinas, permitindo assim a sua
personalização
- Possibilitar que os componentes curriculares da etapa de ensino do histórico escolar sejam classificados quanto a
orientação curricular - base nacional comum ou parte diversificada
- Permitir ao profissional da educação o bloqueio do calendário escolar da secretaria de educação para os
estabelecimentos da rede de ensino
- Possibilitar a visualização de indicadores com a quantidade total de alunos registrados, agrupando por sexo e também
por alunos com deficiência.
- Possibilitar que a etapa de ensino do histórico escolar seja classificada
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar as matrículas dos alunos utilizando a configuração
definida pela secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento realizar o resultado de desempenho escolar na área de
conhecimento, considerando os seus componentes curriculares vinculados, utilizando fórmulas de cálculo mantidas pela
empresa fornecedora do produto ou fórmulas personalizadas
- Permitir a manutenção das configurações dos tipos de avaliação utilizados na rede de ensino
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração das matrículas dos alunos conforme
configuração definida pela secretaria de educação
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização do saldo inicial e atual, e o total de vagas
reservadas e vagas preenchidas do estabelecimento de ensino.
- Possibilitar a ativação ou desativação da configuração de horas/aula por dia, permitindo assim a sua utilização ou não
nas turmas
- Possibilitar na listagem de históricos escolares, a seleção de matrículas e históricos de uma determinada modalidade e
nível escolar que devem ser emitidos no documento de Histórico Escolar
- Possibilitar a manutenção da lista de telefones dos alunos, estabelecimentos de ensino e funcionários
- Permitir o registro da frequência escolar dos alunos até o período avaliativo em que o aluno permaneceu na turma
- Possibilitar a visualização dos alunos matriculados em uma determinada etapa de ensino e que possuem pendência de
enturmação
- Permitir a criação de novas turmas apenas quando as vagas das turmas existentes estiverem todas preenchidas
- Permitir ao profissional da educação elaborar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas aos
períodos avaliativos e letivos por ano letivo, que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de
ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do documento de declaração de
transferência dos alunos
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- Disponibilizar motivos de movimentações e remanejamento interno mantidos pela empresa fornecedora do produto,
para utilização na rede ensino
- Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em dias por período avaliativo em turmas da educação básica,
cursos de aceleração, educação de jovens e adultos (EJA) e cursos complementares
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino manter as matrículas dos alunos na rede de
ensino e em suas respectivas modalidades e níveis de ensino
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de identificação dos alunos, como código do aluno na escola,
nome completo, data de nascimento, sexo, raça, filiação, local de nascimento, se possui alguma deficiência.
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão de documentos de histórico escolar
dos alunos
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar as frequências por ano letivo utilizando a configuração
definida pela secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de atestado de vaga para os alunos
- Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em aulas por módulo, em turmas da educação de jovens e adultos
(EJA) organizadas em módulos
- Possibilitar que o processo de classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de
ensino, seja realizado por nível escolar
- Possibilitar a configuração da quantidade de aulas para cada dia da semana por componente curricular na turma
- Permitir ao profissional da educação a liberação ou o bloqueio da manutenção do quadro de vagas para os
estabelecimentos de ensino da rede
- Possibilitar a realização da classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas, conforme
quantidade de vagas disponíveis na rede de ensino
- Possibilitar a configuração dos eventos do calendário escolar da secretaria de educação, quanto às suas características
específicas, público-alvo e definição da cor do evento no calendário
- Possibilitar a visualização dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino,
agrupados por: candidato, estabelecimentos, turno ou etapa de ensino.
- Permitir ao profissional da educação manter as informações do calendário escolar da secretaria de educação do
município
- Possibilitar a configuração dos eventos do calendário escolar do estabelecimento de ensino, quanto às suas
características específicas, público-alvo e definição da cor do evento no calendário
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, a criação de vários
quadros de horários para as mesmas turmas com períodos de vigência distintos
- Possibilitar a ativação ou desativação das matrizes curriculares, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de
ensino
- Ao realizar a matrícula de um aluno e se este possuir uma matrícula ativa em outro estabelecimento na mesma
modalidade de ensino, o profissional da educação ou do estabelecimento de ensino é notificado sobre o local onde o
aluno está matriculado
- Permite realizar o vínculo da equipe diretiva nos respectivos estabelecimentos de ensino.
- Demonstrar o total dos dias letivos de cada mês e ano, conforme definição da data inicial e final do ano letivo
considerando eventos e feriados vinculados ao calendário escolar do estabelecimento de ensino.
- Possibilitar a realização de upload do edital de inscrição para intenção de matrícula
- Possibilitar a visualização das informações dos alunos da turma para o registro do desempenho escolar. Devem ser
elas: nome, foto, situação da matrícula, data da matrícula do aluno
- Possibilitar a realização de filtros das rematrículas com base nas informações das matrículas dos alunos
- Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de alunos, permitindo assim a sua
personalização
- Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino visualizar os professores ativos e os alunos
ativos e inativos de cada turma
- Possibilitar ao profissional da educação visualizar a agenda dos professores da rede de ensino, com informações de
feriados e eventos cujo público-alvo sejam os professores e disponibilidade de dias e horários de cada professor
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino visualizar a agenda dos professores do estabelecimento de
ensino, com informações de feriados e eventos cujo público-alvo sejam os professores e disponibilidade de dias e
horários de cada professor
- Realizar o registro de medições antropométricas dos alunos
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de situação, rendimento e resultados dos estudantes ao
término do ano letivo bem como a mudança de vínculo escolar do estudante após a data de referência do Censo Escolar
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar vários regentes
para a mesma turma indicando qual deles é o principal, possibilitando assim maior flexibilização nas enturmações
- Realizar o somatório da carga horária total da etapa de ensino da matriz curricular conforme valor da carga horária
definida para cada componente curricular da etapa de ensino
- Permitir ao profissional da educação registrar o nome social do aluno, proporcionando assim que o aluno seja
reconhecido pelo nome que se identifica.
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, desenturmar os
professores, professores auxiliares e regentes das suas respectivas turmas
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- Possibilitar a realização de filtros das informações referentes aos movimentos escolares da rede de ensino ou de
estabelecimentos de ensino específicos
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização da configuração do processo de inscrição das
matrículas, suas características específicas, os estabelecimentos de ensino participantes e os critérios de classificação
dos inscritos
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, realizar filtros das turmas
por matriz curricular, turno, turma, entre outros, possibilitando a visualização das informações as quais o profissional
tem interesse
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados dos documentos e endereço dos profissionais escolares em
sala de aula
- Permitir ao profissional da educação registrar documentos necessários para a realização das matrículas dos alunos
- Permitir a manutenção dos responsáveis pelos alunos da rede de ensino com a possibilidade de informar os dados
pessoais e de documentação.
- Atualizar automaticamente o total de faltas de cada aluno da turma, a medida em que as ausências são registradas.
- Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos definido pelo conselho de classe, de forma independente do
desempenho nos períodos avaliativos ou exames finais
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino, realizar matrículas de dependência dos
alunos na rede de ensino em modalidades e níveis escolares pré configuradas para permitirem esse tipo de matrícula
- Permitir ao profissional da educação configurar as frequências por ano letivo, modalidade e nível escolar, que servirá
de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino
- Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino desfazer a movimentação de reclassificação por
aceleração ou por avanço de alunos matriculados na modalidade Educação básica
- Possibilitar a visualização de listagens distintas com os candidatos inscritos, classificados, matriculados e indeferidos,
no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do documento de declaração de
matrícula dos alunos
- Possibilitar ao profissional da educação a visualização por gráficos e tabelas dos movimentos escolares da rede de
ensino ou de estabelecimentos de ensino específicos
- Possibilitar que as competências, conhecimentos/conteúdos, habilidades/capacidades e atitudes sejam aplicadas para
várias turmas simultaneamente nos seus respectivos períodos avaliativos e/ou exames finais
- Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em aulas por período avaliativo em turmas da educação básica,
cursos de aceleração, educação de jovens e adultos (EJA), cursos complementares, atividades AEE e atividades
complementares
- Permitir a manutenção dos motivos de dispensa utilizados na rede de ensino
- Permitir que os alunos da turma sejam ordenados por nome ou por número da chamada para o registro da frequência
escolar
- Possibilitar que os componentes curriculares da etapa de ensino da matriz curricular sejam classificados quanto a
orientação curricular (base nacional comum ou parte diversificada) e eixo temático
- Apresentar a informação do município de destino e o estabelecimento de ensino ao realizar a movimentação de uma
matrícula, quando esta for do tipo "Para outro município, estado ou país"
- Atualizar automaticamente o percentual de frequência geral de cada aluno da turma, a medida em que as ausências
são registradas.
- Disponibilizar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas aos períodos avaliativos, exames
finais e período letivo, mantidas pela empresa fornecedora do produto
- Permitir a manutenção das unidades temáticas e práticas de linguagem utilizadas na rede de ensino
- Permitir ao profissional da educação configurar as turmas por ano letivo que servirá de base para todos os
estabelecimentos de ensino da rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar o remanejamento interno de vários
alunos simultaneamente de uma turma para outra turma do mesmo estabelecimento de ensino
- Permitir a cópia de informações de configuração de matrícula de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de configuração de turma de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de configuração de frequência escolar de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de fórmulas de cálculo de resultados dos períodos de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de fórmula do resultado do período avaliativo de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de fórmula do período letivo de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de fórmulas de cálculo dos instrumentos de avaliação de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário da rede de ensino de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário do estabelecimento de ensino de um ano letivo para o
outro.
- Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário da matriz curricular de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de quadro de vagas de um ano letivo para o outro.
- Permitir a cópia de informações de turmas (turmas multisseriadas, configuração dos tipos de avaliação, forma de
avaliação dos instrumentos de avaliação, forma de avaliação dos períodos, funcionários específicos para turma,
conhecimentos/habilidades/atitudes.) de um ano letivo para o outro.
- Permitir a manutenção das atividades complementares utilizadas na rede de ensino
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- Permitir ao profissional da educação configurar os instrumentos de avaliação por ano letivo, modalidade e nível escolar,
que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino
- Possibilitar o vínculo entre duas ou mais turmas, formando uma turma multisseriada
- Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento da filiação dos alunos, contribuindo para
evitar a duplicidade de informações
- Disponibilizar atividades complementares mantidas pela empresa fornecedora do produto, para utilização na rede
ensino
- Permitir ao profissional da educação elaborar fórmulas dos instrumentos de avaliação por ano letivo, que serão
utilizadas por todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino
- Possibilitar a visualização do calendário escolar do estabelecimento de ensino com suas respectivas informações por
semana, mês, ano e eventos
- Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de turmas, permitindo assim a sua
personalização
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino readmitir a matrícula de alunos que foram
movimentados por Cancelamento, Deixou de frequentar e Transferência
- Possibilitar a definição do calendário escolar que será utilizado nas turmas pertencentes a educação de jovens e
adultos (EJA)
- Permitir que a configuração do tipo de avaliação escolar seja aplicada ou alterada para várias turmas simultaneamente
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino indeferir as inscrições realizadas pelos
candidatos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino.
- Possibilitar ao profissional de ensino a importação de arquivo de retorno da legislação nacional do Censo Escolar a
partir de informações fornecidas pelo INEP
- Possibilitar que os candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas, sejam classificados conforme critérios
de classificação pré definidos pela rede de ensino
- Possibilitar que cada turma tenha configurações de frequência e de desempenho escolar específicas
- Possibilitar a personalização da descrição dos campos do planejamento de aula
- Possibilitar a visualização da média final do período letivo no componente curricular antes da atribuição da média do
conselho de classe
- Permitir ao profissional da educação configurar o planejamento de aula por ano letivo, modalidade e nível escolar, que
servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação manter as informações cadastrais das turmas da rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino manter o registro do número de chamada dos
alunos de cada turma da rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, a tomada de decisão
para resolver possíveis conflitos de choque de aula e/ou choque de dependências físicas na elaboração do quadro de
horários do estabelecimento de ensino
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de diário de classe para o registro da
frequência dos alunos da turma
- Possibilitar a manutenção dos locais de trabalho de cada matrícula que o funcionário possui na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino escolher as informações que devem ser
emitidas nos modelos de documentos de histórico escolar dos alunos
- Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino realizar a dispensa de
componentes curriculares dos alunos matriculados na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação a parametrização da quantidade de decimais das avaliações numéricas, sendo
um número inteiro, ou decimal com uma ou duas casas, bem como se este resultado utiliza apenas os decimais 0 ou 5
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do documento de atestado de frequência para os
alunos
- Possibilitar ao profissional da educação a visualização do histórico de inclusões, alterações e movimentações de
matrícula de todos os alunos da rede de ensino
- Possibilitar a definição das características específicas das turmas de educação de jovens e adultos (EJA) organizadas de
forma modular quanto às disciplinas oferecidas e suas respectivas configurações
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar os regentes nas
respectivas turmas de cada estabelecimento de ensino, possibilitando assim a definição do quadro de docentes da turma
- Possibilitar o registro das restrições alimentares dos alunos, identificando os alimentos e nutrientes restritos
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do relatório do calendário escolar do
estabelecimento de ensino
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar vários
professores auxiliares para o mesmo componente curricular da turma, possibilitando assim maior flexibilização nas
enturmações
- Permitir configurar a data de referência da idade mínima que o aluno deve possuir para realizar a matrícula na etapa
de ensino da matriz curricular
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino registrar abono ou justificativa das ausências
dos alunos da rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a realização da configuração da lista de
espera, definindo as suas características específicas
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- Possibilitar que as etapas da matriz curricular sejam classificadas, permitindo a atribuição de uma descrição para uma
etapa ou para um grupo de etapas
- Possibilitar a configuração dos períodos avaliativos do calendário escolar da matriz curricular oferecida no
estabelecimento de ensino
- Permitir que os alunos da turma sejam filtrados pela situação da matrícula para o registro da frequência escolar
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração das turmas conforme configuração
definida pela secretaria de educação
- Permitir configurar a forma de organização didático-pedagógica da matriz curricular para a modalidade Educação
Básica e nível escolar Educação Infantil.
- Permitir que a classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas, seja desfeita por nível
escolar
- Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento dos responsáveis pelos alunos, contribuindo
para evitar a duplicidade de informações
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização do histórico de inclusões, alterações e
movimentações de matrícula dos alunos do estabelecimento de ensino
- Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos da turma tendo uma visão com um componente curricular e
todos os módulos pertencentes ao componente curricular, exames finais, conselho de classe e média final definidos para
a turma
- Possibilitar ao profissional da secretaria escolar uma consulta rápida da listagem de dispensas dos alunos do
estabelecimento de ensino e por ano letivo
- Permitir ao profissional da educação registrar critérios de classificação específicos para os processos de inscrição de
matrícula
- Permitir que os estabelecimentos de ensino aceitem ou recusem os eventos não obrigatórios sugeridos pela secretaria
de educação para inclusão destes no próprio calendário escolar.
- Permitir a manutenção das configurações do quadro de horas/aulas por dia
- Disponibilizar informações para o sistema de business intelligence, cujo público-alvo são os gestores municipais
- Possibilitar a visualização do percentual geral de frequência dos alunos conforme os registros realizados na turma
- Disponibilizar o edital do processo de inscrição para matrícula, permitindo que os candidatos façam download
- Realizar a cópia de desempenho e frequência escolar do aluno ao efetuar um remanejamento interno ou transferência
entre estabelecimentos de ensino com base nas informações da sua última enturmação na rede de ensino
- Permitir o desenvolvimento de críticas cadastrais para a matrícula de alunos, possibilitando assim a personalização de
validações
- Permitir o registro de cursos, definindo a sua respectiva modalidade, nível escolar e forma de organização das etapas
de ensino
- Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino elaborar fórmulas dos instrumentos de avaliação por ano letivo,
específicas para o estabelecimento de ensino
- Alertar o usuário sobre a existência de problemas cadastrais na matriz curricular
- Permitir ao profissional da educação ou dos estabelecimentos de ensino vincular as avaliações externas aplicadas na
entidade
- Permitir a manutenção dos programas sociais que os alunos da rede de ensino são beneficiados
- Possibilitar ao profissional da secretaria de educação uma consulta da listagem dos acompanhamentos pedagógicos de
todos os alunos da rede de ensino e por ano letivo, podendo ainda filtrar as informações por data
- Permitir a entrada, alteração e exclusão de dados em lote, possibilitando a manutenção das informações disponíveis
- Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento consultar nas turmas de atividades complementares,
atividades AEE e da educação de jovens e adultos organizadas de forma modular, os alunos, professores e as atividades
ou disciplinas da turma
- Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados variáveis dos profissionais escolares em sala de aula, como a
escolaridade e quais cursos ele fez bem como a sua situação (concluído ou em andamento).
- Possibilitar que qualquer pessoa realize a consulta da inscrição no processo de matrículas on-line, desde que possua o
código da inscrição para validação
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a matrícula dos alunos na rede de
ensino, apenas se houver vaga disponível
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do comprovante do candidato no
processo de inscrição da matrícula na rede de ensino
- Permitir ao profissional da educação o registro do desempenho escolar dos alunos da turma, tendo uma visão por
componente curricular ou área de conhecimento e todos os períodos avaliativos
- Possibilitar que o saldo de vagas do estabelecimento de ensino seja atualizado automaticamente à medida que as
matrículas são realizadas, evitando assim que ocorram divergências entre o saldo de vagas e matrículas confirmadas
- Permitir que a configuração do tipo de frequência escolar seja aplicada ou alterada para várias turmas
simultaneamente
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino encaminhar os candidatos inscritos no
processo de inscrição para matrículas da rede de ensino para a lista de espera
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a inscrição de candidatos no processo
de inscrição para matrículas, a partir da data e horário inicial até a data e horário final predefinidos
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- Possibilitar que qualquer pessoa realize a inscrição no processo de matrículas on-line a partir da data e horário inicial
até a data e horário final predefinidos
- Permitir a manutenção das funções gratificadas utilizadas na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino consultar na listagem de turmas a quantidade
máxima de vagas da turma e a quantidade de alunos ativos vinculados na turma
- Disponibilizar critérios de classificação mantidos pela empresa fornecedora do produto para os processos de inscrição
de matrícula
- Possibilitar ao profissional da educação realizar o cancelamento de todas as matrículas ativas na rede de ensino ao
registrar a movimentação de Falecimento do aluno
- Possibilitar que o registro das movimentações de matrícula dos alunos dos tipos Cancelamento, Deixou de frequentar,
Falecimento e Transferência sejam desfeitos
- Permitir configurar o vínculo dos alunos com seus pais quanto a retirada do aluno da escola e em quais dias da semana
os pais possuem permissão para isso
- Permitir o registro de pareceres para os alunos da rede de ensino, em cada componente curricular da turma e em seus
respectivos períodos avaliativos, exames finais, conselho de classe e/ou média final do ano letivo
- Possibilitar a ativação ou desativação de cursos, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de ensino
- Possibilitar a visualização da nota que o aluno necessita obter no exame final em cada componente curricular da turma
- Possibilitar que a situação final da etapa de ensino no histórico escolar do aluno seja personalizada
- Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos para as turmas da educação básica, cursos de aceleração,
educação de jovens e adultos (EJA), cursos complementares, atividades AEE e atividades complementares da rede de
ensino
- Possibilitar a configuração da quantidade de pessoas por m² nas dependências físicas
- Permitir a manutenção das atividades de atendimento educacional especializado (AEE) utilizadas na rede de ensino
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino manter as informações cadastrais das turmas do próprio
estabelecimento de ensino
- Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar as seguintes movimentações nas
matrículas dos alunos: Cancelamento, Deixou de frequentar, Falecimento e Transferência
- Possibilitar a ativação ou desativação das fórmulas de instrumentos de avaliação, permitindo assim a sua utilização ou
não
- Possibilitar o envio de comunicado aos candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de ensino,
quanto ao seu resultado. Ou seja, se o candidato foi ou não classificado no processo de inscrição
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar os alunos
matriculados nos estabelecimentos de ensino em suas respectivas turmas, possibilitando assim a definição do quadro
discente das turmas
- Possibilitar a visualização de listagens distintas com os candidatos inscritos, matriculados e cancelados na lista de
espera da rede de ensino, por ano letivo e ordem de inscrição
- Possibilitar a ativação ou desativação das fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas aos
períodos avaliativos e letivos, permitindo assim a sua utilização ou não na rede de ensino
- Permitir a manutenção das avaliações externas aplicadas na rede de ensino
- Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos de acordo com o tipo de resultado definido para a turma. Ou
seja, resultado por componente curricular ou resultado por área de conhecimento
- Dispor de uma base única de pessoas, podendo ser aluno, funcionário, filiação ou responsável, contendo informações
comuns a pessoa física (dados pessoais) aos perfis tais como: data de nascimento, sexo, CPF, endereços, RG, certidões.
- Permitir a manutenção do cadastro das legislações utilizadas na rede de ensino.
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, visualizar as informações
de todas as etapas de ensino da matriz curricular em uma única página, de forma consolidada.
- Possibilitar ao profissional da secretaria escolar uma consulta da listagem dos acompanhamentos pedagógicos dos
alunos do estabelecimento de ensino e por ano letivo, podendo ainda filtrar as informações por data.
- Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de ensino, enturmar os professores e
professores auxiliares nos respectivos componentes curriculares das turmas de cada estabelecimento de ensino.
- Possibilitar a realização de várias matrículas de atividades AEE (Atendimento educacional especializado) e/ou de
atividades complementares para o mesmo aluno e no mesmo ano letivo.
- Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino realizar o cancelamento de todas as matrículas ativas no
estabelecimento de ensino ao registrar a movimentação de Falecimento do aluno.
- Possibilitar a manutenção da lista de deficiências e doenças dos alunos.
- Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as informações da matrícula de
origem e de destino dos alunos rematriculados.
- Permitir a manutenção dos objetos de conhecimento utilizados na rede de ensino.
b) Área de Controle da Merenda Escolar
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar dados quantitativos e percentuais com situação
nutricional dos alunos da rede de ensino.
-Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação do peso e da estatura relacionados a
idade dos alunos com até 19 anos, conforme índices antropométricos calculados com Escore-z e determinados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 72 de 83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
74 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
- Disponibilizar aos profissionais responsáveis pela Merenda escolar, um ambiente centralizado que contém ajuda
relacionada às funcionalidades do sistema.
- Permitir o controle de acesso ao sistema por meio de permissões concedidas pelo administrador da entidade
- Permitir aos profissionais responsáveis pela merenda escolar, realizar o envio de feedback sobre a utilização do produto
para os desenvolvedores responsáveis pelo mesmo, podendo ser elogios, críticas, sugestões entre outros.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a quantidade de alunos com restrições
alimentares.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, acompanhar por indicadores a quantidade total de alunos
registrados, quantidade de alunos agrupados por sexo e a quantidade de alunos com deficiência, otimizando assim a sua
rotina.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, inserir uma foto do aluno em seu respectivo registro,
provendo mais facilidade para os usuários identificar os alunos que consomem a merenda escolar.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar o nome social do aluno, proporcionando assim que
o aluno seja reconhecido pelo nome que se identifica.
- Permitir que usuários possam emitir relatórios, confeccionados com base nas informações disponíveis de cada
funcionalidade.
- Permitir que usuários administradores possam elaborar relatórios de forma personalizada com base nas informações
disponíveis de cada funcionalidade, possibilitando assim que o profissional elabore documentos conforme sua
necessidade.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar, em forma de gráfico, a situação nutricional dos
alunos da rede de ensino. As visualizações disponíveis devem ser:
a) Altura/idade
b) IMC/Idade
c) Peso/Idade
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a substituição de alimentos do cardápio para
atendimento exclusivo aos alunos com restrições alimentares, possibilitando assim que os alunos com restrições tenham
um cardápio adequado a sua dieta.
- Possibilitar que o profissional responsável pela merenda escolar, visualize os alunos que possuem restrições
alimentares relacionados ao cardápio escolar registrado.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, criar grupos de consumo da merenda e realizar o vínculo
dos alunos por meio de informações da matrícula, restrições alimentares, entre outros, facilitando assim a organização
da rotina escolar.
- Permitir que profissional responsável pela merenda escolar, realize o registro dos estabelecimentos de ensino.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutricionistas.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar os alunos aniversariantes do dia diretamente na
funcionalidade, podendo assim realizar ações para os mesmos.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar os nutrientes que o aluno possui restrição, com
base nas informações o profissional terá a possibilidade de realizar uma dieta alimentar adequada as restrições dos
alunos.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação nutricional dos alunos com até 19 anos,
conforme o Índice de Massa Corporal (IMC), realizando o cálculo determinado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS).
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar as medições antropométricas do (s) aluno (s),
possibilitando um controle nutricional adequado para o aluno.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os dados das matrículas do aluno, facilitando o
controle da merenda escolar.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a conversão de unidade de medida.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de alunos garantindo assim o
armazenamento de dados pessoais importantes para a rotina da merenda escolar.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar os ingredientes que o aluno possui restrição, com
base nas informações o profissional terá a possibilidade de realizar uma dieta alimentar adequada as restrições dos
alunos.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar a (s) deficiências do aluno, caso este possuir.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar o histórico de vínculos (realizados e desfeitos) dos
alunos no (s) grupo (s) de consumo.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, desfazer o vínculo dos alunos no (s) grupo (s) de consumo,
facilitando a organização da merenda escolar.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutrientes dos alimentos utilizados pela
entidade.
- Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, efetuar o registro das Unidades de medida utilizadas na rede
de ensino.
c) Área de Gestão do Transporte Escolar
- Permitir Controle do Trajeto: No lançamento do trajeto, permitir a informação do período e horário, bem como o
veículo utilizado e o motorista que o conduzirá. Deve permitir integração com recursos de: visualizar, localizar, marcar,
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capturar (visualizar o mapa do trecho-trajeto do ônibus) as coordenadas geográficas de cada ponto de parada (coleta de
alunos).
- Permitir a Criação de Cadastro de Eventos, Viagens e Excursões de Estudantes, com alocação e reserva de Veículo
(Ônibus, Micro Ônibus, Van), com emissão de listagem de Estudantes, com os dados exigidos pelo Departamento de
Estradas e Rodovias do Estado;
- Permitir ao gestor do transporte escolar o controle dos beneficiados pelo transporte
- Prover um ambiente centralizado que oferece ajuda relacionada às funcionalidades do sistema.
- Permitir acesso ao ambiente por meio de login (usuário e senha) individual
- Permitir que seja inserido uma foto no cadastro do aluno.
- Permitir que usuários possam emitir relatórios, confeccionados com base nas informações disponíveis de cada
funcionalidade.
- Permitir que usuários administradores possam confeccionar relatórios de forma personalizada, com base nas
informações disponíveis.
- Possibilitar o registro da filiação dos usuários do transporte escolar.
- Possibilitar o registro do(s) responsável (eis) pelos usuários do transporte escolar.
- Possibilitar a manutenção da lista de deficiências das pessoas.
- Possibilitar a manutenção da lista de e-mails das pessoas.
- Possibilitar a manutenção da lista de telefones das pessoas.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir a(s) a lotação (ões) física(s) de
professores usuários do transporte escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir a(s) rota(s) por lotação física dos
usuários do transporte escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir a(s) rota(s) por matrícula dos usuários
do transporte escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os dados da(s) matrícula(s) dos
usuários do transporte escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os dados da carteirinha de transporte
escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar rotas contendo os veículos,
fornecedores e motoristas utilizados na rota.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, definir os pontos de embarque e desembarque
da rota.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar a(s) apólice(s) de seguro de cada
veículo utilizado pela entidade.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, realizar a gestão de usuários do transporte
escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os estabelecimentos de ensino da
entidade.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os anos letivos utilizados pela
entidade.
- Permitir registrar os tipos de usuários do transporte escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os tipos de veículos.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as marcas dos veículos.
- Permitir o registro de fornecedores de serviços do transporte escolar.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as informações dos motoristas.
- Permitir a visualização do itinerário conforme rota definida, por meio do recurso de mapa.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as rotas por meio do recurso de
mapa, proporcionando um acompanhamento da distância percorrida.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar os pontos da rota por meio do
recurso de mapa.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, realizar o registro dos veículos utilizados pela
entidade.
- Permitir ao profissional responsável pelo controle do transporte escolar, registrar as informações dos modelos de
veículos utilizados pela entidade.
- Permitir registrar as situações da carteirinha de transporte escolar, para determinar a validade, suspensão e atividades
sobre o uso do transporte escolar.
- Permitir ao gestor do transporte escolar a gestão do passe escolar possibilitando o controle da entrega de aos usuários
do transporte escolar e/ou empresas operadoras (Transportadores).
- Possibilitar o vínculo de pessoas do mesmo sexo na filiação do aluno.
5.22 - Módulo/Aplicativo de Portal de Professores
- Prover sugestão de descrição do instrumento de avaliação, considerando as informações utilizadas recentemente
- Disponibilizar recursos para otimizar a organização pessoal dos professores, possibilitando que os conteúdos
previamente planejados estejam registrados nos conteúdos ministrados, permitindo edições dos conteúdos
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- Possibilitar aos professores registrar conteúdos ministrados de forma flexível em qualquer periodicidade, sendo por dia,
por semana, por mês ou outro período determinado pela secretaria escolar adequado às necessidades de cada
estabelecimento de ensino
- Permitir aos professores o registro de acompanhamentos pedagógicos dos alunos da rede
- Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação Básica regular, possibilitando
inclusive, o registro pelo total de dias letivos com faltas no período avaliativo
- Permitir aos professores o registro de medições antropométricas de alunos
- Permitir o registro da recuperação paralela, possibilitando inclusive, a recuperação da média do período avaliativo
- Permitir aos professores acesso apenas em registros relacionados às suas respectivas turmas
- Permitir aos professores o registro do desempenho de cada aluno por competências, permitindo registros por
instrumento de avaliação, por período avaliativo e por período letivo.
- Disponibilizar aos professores recursos para registrar suas aulas com integridade e de acordo com calendário escolar,
inclusive considerando sábados, domingos e feriados letivos conforme necessidades da rede e estabelecimentos de
ensino
- Permitir aos professores o controle de publicação de acompanhamentos pedagógicos dos alunos
- Permitir aos professores o registro do desempenho dos alunos referentes aos instrumentos de avaliação, exames finais,
conselho de classe e média dos períodos avaliativos.
- Possibilitar aos professores o registro de frequência escolar para alunos de Atividades complementares e AEE.
- Disponibilizar aos professores recursos para visualizar o resultado do cálculo das médias dos períodos avaliativos de
seus alunos, possibilitando que o profissional tenha uma visão geral do desempenho escolar de todos os alunos.
- Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização educacional, apresentando a quantidade
de aulas semanais por turmas e componentes curriculares previstas em seu quadro de horários
- Disponibilizar aos professores um ambiente centralizado para registros do diário de classe, possibilitando cadastrar a
frequência, desempenho, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado, otimizando assim a
rotina dos usuários.
- Disponibilizar permissões de acesso aos professores auxiliares e estagiários às funcionalidades, para apoiar e
acompanhar as atividades dos professores
- Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas
- Permitir aos professores o registro de aulas
- Possibilitar aos professores registrar conteúdos ministrados nas aulas
- Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação Básica regular, possibilitando
inclusive, o registro em cada dia letivo do período avaliativo
- Disponibilizar recurso de agenda eletrônica para organização e planejamento profissional aos professores, permitindo
registrar as aulas a partir de seu quadro de horários previamente preparado por profissionais da secretaria escolar.
- Disponibilizar controle de acesso às informações dos registros dos professores nos casos de turmas em período integral
com profissionais diferentes
- Disponibilizar aos professores recursos para cadastrar medições antropométricas dos alunos, compartilhando com
nutricionistas da rede informações sobre a estatura e massa dos alunos, para apoio às políticas educacionais e de saúde
escolar vigentes
- Permitir o lançamento diário de observações dos estudantes
- Disponibilizar aos professores funcionalidade para registrar justificativa de faltas do aluno, por aula e por período
avaliativo, promovendo comunicação com os profissionais da secretaria escolar sobre a frequência dos alunos
- Disponibilizar aos professores o armazenamento de documentos, nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS,
XLSX, JPG, PNG, com tamanho máximo de até 10 MB, proporcionando assim economia de insumos
- Possibilitar aos professores o registro de desempenho escolar para alunos de Atividades complementares e AEE
- Disponibilizar controle de acesso às informações dos registros dos professores nos casos de turmas em período integral
com profissionais diferentes
- Disponibilizar aos professores recursos para registrar frequência e desempenho escolar dos alunos, compartilhando
com os profissionais da secretaria escolar, para atendimento às políticas educacionais vigentes
- Disponibilizar aos professores recursos para a realização do cálculo das médias dos períodos avaliativos de seus alunos,
utilizando fórmulas de cálculo previamente personalizadas
- Possibilitar aos professores o registro de frequência escolar para alunos da educação de jovens e adultos - EJA
modular.
- Disponibilizar aos professores recursos para otimizar o acesso às informações, apresentando automaticamente o
contexto, bem como a última funcionalidade utilizada
- Permitir o registro de pareceres aos instrumentos de avaliação, exames finais, conselho de classe e média dos períodos
avaliativos.
- Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização educacional, permitindo registrar suas
aulas com integridade e de acordo com o quadro de horários
- Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação básica, possibilitando inclusive, o
registro por dia no período avaliativo
- Disponibilizar aos professores recursos para buscar e exibir seus alunos em período integral e frequentam apenas parte
deste turno
- Disponibilizar aos professores recurso para registrar a frequência de todos os alunos de uma turma simultaneamente,
por meio de um único clique, otimizando o tempo investido para lançamento de frequência
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- Disponibilizar aos professores a visualização da foto de seus alunos nas rotinas relacionadas ao registro da frequência e
desempenho escolar, facilitando assim a identificação de seus alunos e promovendo a confiança na tomada de decisão
- Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas de forma flexível em qualquer periodicidade, sendo por dia,
por semana, por mês ou outro período determinado pela secretaria escolar adequado às necessidades de cada
estabelecimento de ensino
- Disponibilizar permissões de acesso do sistema aos profissionais da secretaria escolar e da secretaria da educação a
todas as funcionalidades, possibilitando o gerenciamento e acompanhamento das atividades realizadas pelos
professores.
- Possibilitar aos professores registrar instrumentos de avaliação
- Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização educacional, apresentando a quantidade
total de aulas semanais previstas em seu quadro de horários
- Permitir aos professores realizar a cópia dos instrumentos de avaliação de uma turma para a outra, otimizando assim
sua rotina
- Manter inacessível aos professores a edição de registros após encerramento de períodos avaliativos e letivos realizado
pelo profissional da secretaria da educação e dos estabelecimentos de ensino, proporcionando integridade aos dados
- Possibilitar aos professores registrar o desempenho escolar de alunos da Educação Básica regular (Infantil,
Fundamental e Médio)
- Possibilitar aos professores o registro de desempenho escolar para alunos da educação de jovens e adultos - EJA
modular
5.23. – Módulo/Aplicativo de Portal de Pais e Alunos
- Permitir acesso via dispositivos móveis para os estudantes, pais e responsáveis.
- Permitir a solicitação de acesso (login e senha) através do próprio dispositivo de forma que o usuário não tenha a
necessidade de se deslocar até a unidade escolar vinculada.
- Disponibilizar aos pais e alunos um ambiente centralizado para consulta do diário de classe, possibilitando consultar a
frequência, desempenho escolar, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado, facilitando
assim o processo de comunicação entre o estabelecimento de ensino e familiares.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o agendamento, a realização e o resultado de
provas, trabalhos e demais instrumentos de avaliação, proporcionando organização e acesso fácil às informações
pertinentes ao desempenho do aluno durante os períodos avaliativos.
- Disponibilizar aos pais, responsáveis, ou até mesmo aos alunos, recursos para otimizar a navegação entre as
informações de um aluno e outro, possibilitando uma troca rápida de aluno sem necessidade de sair ou desconectar-se
do ambiente do sistema.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar informações relacionadas às aulas, tais como,
planos de aula, frequência, desempenho e conteúdos registrados no sistema pelos professores, proporcionando eficácia
e transparência no acesso às informações pertinentes ao aluno.
- Permitir a secretaria da educação, bem como a secretaria escolar, realizar o controle de acesso ao sistema por meio de
permissões, dispensando assim, o cadastramento de usuário, senha ou utilização de e-mail pessoal dos alunos, pais ou
até mesmo de responsáveis.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar e imprimir o boletim escolar, possibilitando o
acompanhamento constante e preciso da vida escolar do aluno.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o percentual de frequência escolar do aluno,
atendendo às exigências legais vigentes.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para facilitar a visualização do desempenho escolar do aluno em
forma de gráfico, promovendo comparativos entre as disciplinas e evidenciando assim a performance do aluno em cada
uma delas.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o calendário escolar com seus dias letivos,
eventos e feriados previstos, facilitando assim o processo de comunicação entre o estabelecimento de ensino e
familiares.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar os registros de acompanhamentos pedagógicos,
tais como ocorrências, avisos, lembretes aos pais, elogios entre outros, promovendo uma comunicação eficaz com
redução de insumos.
- Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis a visualização de uma agenda eletrônica, apresentando as aulas previstas
no quadro de horários da turma em que o aluno frequenta, possibilitando assim, organizar a demanda escolar.
- Disponibilizar aos pais e alunos a visualização dos registros do diário de classe, possibilitando consultar informações da
frequência, desempenho, instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado, somente após a
publicação realizada pelos professores, secretaria escolar, bem como pelos profissionais da secretaria de educação.
- Permitir consultas de matrículas, frequência, boletim escolar, quadro de horários, aulas realizadas, acompanhamentos,
eventos, avaliações e desempenho escolar para alunos da rede de ensino.
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6. ESPECIFICAÇÕES

SISTEMAS

QUANTIDADE DE
USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONTABILIDADE
DE TESOURARIA
DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
APROPRIAÇÃO DE CUSTO
DE INDICADORES DE GESTÃO
DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
DE TRIBUTOS MUNICIPAL
DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
DE PROTOCOLO
DE FOLHA DE PAGAMENTO
DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DE MINHA FOLHA
DE PONTO ELETRÔNICO
DE REGISTRO DE PONTO VIA WEB
DO E-SOCIAL
DE PATRIMÔNIO
DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DE GESTÃO DO ALMOXARIFADO
DE FROTAS
FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE
SISTEMA INTEGRADO DE TESOURARIA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO ALMOXARIFADO
FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE
SISTEMA INTEGRADO DE TESOURARIA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO ALMOXARIFADO
FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE
SISTEMA INTEGRADO DE TESOURARIA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO ALMOXARIFADO
SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE PAIS E ALUNOS
SISTEMA INTEGRADO DE PROFESSORES
SISTEMA INTEGRADO DE MERENDA ESCOLAR
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPARENCIA ESCOLAR
SERVIÇOS TÉCNICOS
IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO DE DADOS
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO
INTEGRADO

ILIMITADO
ILIMITADO
01
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
04
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
03
03
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
30
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
01

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes e descarrego,
decorrentes do execução do contrato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jaguaquara;
b) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas e qualificação, durante todo o período do termo de referência;
c) Substituir às suas expensas, toda e qualquer material entregue em desacordo com as especificações exigidas e
padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do
período de garantia;
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d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo
no execução do serviço;
e) Responsabilizar-se pela fiel execução do serviço no prazo estabelecido neste Termo de Referência;
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Designar servidor da Administração para proceder o recebimento dos materiais;
b) Rejeitar os produtos que não sejam originais ou que não atendam aos requisitos constantes das especificações
constantes do Termo de Referência;
c) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Termo de referência;
d) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos;
e) Comunicar à contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas
providências que demandem da Contratada.
f) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
g) Designar preposto durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que seja necessário;
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVA
9.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
b) no prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.
9.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Jaguaquara,
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º(décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (2) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
9.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
9.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.
9.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 6.1 e 6.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e
“f”, ao (à) Secretário (a) de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 6.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.6 Da aplicação das penalidade previstas nos itens 6.1 e 6.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar
a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.7 As sanções previstas no item 6.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas neste edital.
10. DO PAGAMENTO
a) Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir do envio da Nota Fiscal, com o
devido atesto da entrega do material e certidões de regularidade fiscal.
11. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
a) O prazo de entrega dos itens deverá ser de até 04 (quatro) dias úteis, após o recebimento da autorização de
fornecimento.
b) A vigência do contrato será 11 (onze) meses.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº
PROCESSO Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

CPF

PRAZO DE EXECUÇÃO
PREÇO MENSAL
(R$)

PREÇO TOTAL 11 MESES
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:
1 - Proposta de Preços deverá consta o valor total para 11 (onze) meses e em papel timbrado do
licitante.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ÚNICA

...............................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
........................................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a).....................................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº..................................... e do CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão
Eletrônico xxxx/2020, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA:

Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa
está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Obs: assinalar com “X” a opção da empresa;
a)

b)
Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a
proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a
proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante
da contratante antes da abertura oficial das propostas;

Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

c)

d)
Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete
a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.
e)
Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

___________________________, _______ de _______________________ de 2020.

_________________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de
habilitação.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2020
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo seu
Prefeito Senhor ______________________,denominado Contratante, e a empresa _______________________, inscrita
no CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede __________________________, neste ato
representada pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus
estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram
o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº _______/2020, referente ao pregão eletrônico nº
000/2020, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo
menor preço.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1 Aquisição ______________________________________________.
1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:
LOTE ÚNICO
ITE
M

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX
1.3 ACONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00(XXXXXX) o valor mensal, resultando em R$ 0000.0000,00 (xxxx) o valor
total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
2.2 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;
2.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta,
adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a
substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 A licitante deverá proceder à entrega dos produtos objeto da presente licitação, na quantidade solicitada pela
administração, respeitando o limite legal, e no prazo máximo de _______________, o qual será contado em dias
corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da
Dotação orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO
6.1 O fornecimento do objeto será de acordo com a solicitação da PMJ.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Assegurar condições materiais, logística e recursos humanos para a realização do objeto deste contrato e seus
anexos.
7.2 Entregar na data aprazada, o produto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e
no presente contrato.
7.3 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos
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produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
7.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem
qualquer ônus à CONTRATANTE.
7.5 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.6 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato.
7.7 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para entrega dos materiais
objetos deste contrato.
7.8 Substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, os produtos objeto deste contrato em que se verifiquem má
qualidade, qualidade e especificação solicitada e divergente da amostra apresentada e aprovada pela PMJ, no prazo de
48 horas.
7.9 Acatar as normas e condições do edital e anexos que integram este contrato, independente de transcrição.
7.10 Respeitar no ato da entrega dos produtos o tempo para conferência qualitativa e quantitativa dos mesmos,
realizado pelo recebedor.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma
satisfatória.
8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da CONTRATADA.
8.3 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
8.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas;
8.5 Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei n.º. 8.666/93, o
acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
8.5.1 A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer serviço mal executado ou bem eivado de vício ou defeito;
8.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no Edital.
CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades
futuras.
CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem
previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a CONTRATADA que:
a) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura
Municipal de Jaguaquara, poderá rescindir o contrato, garantida a defesa prévia, e aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º(décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a 5 (cinco) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses
previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções
previstas naquela lei e neste contrato.
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia
e ampla defesa.
12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço já entregue e
aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE, através do Departamento Administrativo Financeiro, fica investida dos mais amplos poderes para
fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
14.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo ____________________ após a data de recebimento da nota de
empenho, mediante conferência obrigatória pela preposto da contratante.
14.2 Os materiais serão recebidos nas seguintes condições:
14.2.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
14.2.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.
14.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, correção e
segurança do objeto contratado.
14.4 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com as provas exigidas por normas técnicas oficiais, para
a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
14.5 A Contratada deverá entregar o material de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital, sendo de
sua inteira responsabilidade defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos
do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
14.6 Sendo constatado, no prazo previsto do item 14.2 desta cláusula contratual, defeito e divergências de
especificações, a Comissão da CONTRATANTE recusando o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à
CONTRATADA, que assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei,
devendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, efetuar a reposição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo administrativo nº _________/2020;
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em
05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Jaguaquara, 00 de XXXXXX de 2020.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
ID BANCO DO BRASIL Nº: 851812
(Processo Administrativo n° 002/2021)
I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

a partir do dia 15/01/2021, às 16:00 horas;
28/01/2021, às 08:00 horas;
28/01/2021, às 10:00 horas.

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público denominado
PREGOEIRO, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço
eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema.
III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL – Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, JaguaquaraBahia.
IV - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos
gerados pelos serviços de saúde do município de Jaguaquara/BA.
V – SECRETARIA REQUISITANTE:
Requisitado pela Secretaria Municipal Saúde.
VI - ORÇAMENTO SIGILOSO
O valor estimado desta licitação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances, conforme art. 15, Inciso 2, do Decreto nº 10024/19.
VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade: 2.060; 2.063; 2.064; 2.069;
Elemento despesa: 33.90.39.00;
Fonte do recurso: 02; 14.

VIII–CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço global.
IX–PRAZOS:
Vigência do Contrato: 11 (onze) meses.
Execução do serviço: Os serviços serão prestados em 48 (quarenta) horas, após a autorização de fornecimento.

X– ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única;
Anexo IV- Minuta do Contrato.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o
HORÁRIO DA BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL,
designada pela Portaria nº 119/2019, sediada à Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, JaguaquaraBahia, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamentomenor preço por lote nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019,do Decreto nº 043/2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
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1. O OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos gerados pelos serviços de saúde do
município de Jaguaquara/BA.
1.1. , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preçopor lote observadas as exigências contidas neste Edital

e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no

orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
Projeto/Atividade: 2.060; 2.063; 2.064; 2.069;
Elemento despesa: 33.90.39.00;
Fonte do recurso: 02; 14.

3. TIPO
3.1 Menor Preço.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o
credenciamento do usuário, através do Banco do Brasil.
4.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será pessoal
e intransferível para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites
de suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitações-e devem ser obtidos, exclusivamente, junto
ao Banco do Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde.
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste
Pregão Eletrônico.
5.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
5.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
5.2.2 Estiverem com falência decretada;
5.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaquara;
5.2.4 Reunidas em consórcio.
5.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas
no art. 88 da Lei 8.666/93;
5.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
5.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista,
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico,
consoante o art. 9º da Lei 8.666/93.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da proposta,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
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6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoese.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas.
7.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e lances.
7.3 O licitante deverá indicar especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas no
Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca do
produto cotado;
7.3.1 A marca do produto ofertado deverá, obrigatoriamente, constar no campo “Informações Adicionais”
da proposta do licitante, lançada no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação. No caso da marca
coincidir com o nome do licitante, deve-se constar a expressão “Marca Própria”.

7.4 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo “informações adicionais” (folders,
prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da
empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a
identificação do licitante.
7.5 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.6 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o serviço ou produto ofertado,
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
7.7 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares,
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das planilhas
de preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos
transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado.
7.8 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será
utilizado pelo licitante arrematante.
7.9 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
para início da sessão pública.
7.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o contrato,
considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo.
7.11 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares,
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
7.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
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8.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.
8.2. Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.
8.3. OPregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
8.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
8.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valoresentre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme o sistema.
8.10 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o curso de todo certame licitatório, até
mesmo após a fase de disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão

8.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.12A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.13Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.14Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
8.14.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.15Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.16Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.17 Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.20 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
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8.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
8.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.27 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º,
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos:
8.28.1 no pais;
8.28.2 por empresas brasileiras;
8.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os
lances empatados.
8.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)horas, envie a proposta
readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
9.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Requisitante
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
9.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este edital.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
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9.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e
desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.
9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
9.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.11 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
9.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado
o disposto neste Edital.
10 DA HABILITAÇÃO
10.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar
índice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram.
10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada,
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus
administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
10.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
10.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
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10.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
10.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante;
10.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
10.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão (Lei 12.440/11).
10.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.1.3.1
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da
data da sua apresentação;
10.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1.4.1 Atestado ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com a identificação do emitente responsável, comprovando que o licitante executou ou está executando atividades
e serviços ou forneceu ou está fornecendo produtos pertinentes ao objeto deste pregão.
10.1.4.2 Alvará de funcionamento da empresa licitante, em plena validade.
10.1.4.3 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o
parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
10.1.4.4
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, relativo ao exercício do ano corrente, expedido
pelo órgão municipal da sede da licitante;

10.1.5 OUTROS DOCUMENTOS
10.1.5.1 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
a)Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei n.º
8.666/93;
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das vedações constantes
do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
10.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de
imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante
apresentação dos originais.
10.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no
presente edital e seus anexos.
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10.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
10.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas.
11. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
11.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso,
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
11.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa anuência da Administração.

12 .DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
14. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
14.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico
através do e-mail licita_jaguaquara@hotmail.com , ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente de
LICITAÇÃO - COPEL, situada na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar,Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
14.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital
e dos anexos.
14.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
14.1.3As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro.
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14.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação.
14.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro,
nos autos do processo de licitação.
14.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
15. RECURSO
15.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes da
fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através da
opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico.
15.2 O Sistema aceitará esta intenção em até 24 (vinte e quatro) horas, ao ato de declaração do vencedor; a
ausência desta manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso.
15.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes
do recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente
15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviadospor meio eletrônico através do e-mail
licitacao_jaguaquara@hotmail.com, ou presencialmente no Setor de Licitações desta Prefeitura situado naPraça J.J.
Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
15.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
15.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
15.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
15.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo
Pregoeiro.
15.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL.
15.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de
recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei
n° 10.520/2002.
15.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16. CONTRATAÇÃO
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois
firmará contrato específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da
minuta que integra este edital.
16.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no
prazo de até 08 (oito) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
16.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante
a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho (CNDT) e as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com 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.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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16.2.2 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 de que trata o subitem 16.2.1, mediante
a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se
realizar.
16.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
16.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.
16.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o
caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
16.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa anuência da Administração.
17. DOS PRAZOS
17.1. Conforme item IX.

18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
18.1 O (s) pagamento (s) devido (s) à Contratada será (ão) efetuado(s) pela PMJ através de Ordem Bancária, mediante
depósito na conta corrente da Contratada, após entrega dos materiais, no prazo, valor e condições estabelecidas no
Contrato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a
qual será conferida e atestada pelo servidor ou Comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art.
5° da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fato impeditivo provocado pela Contratada.
18.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos
preços ou correção monetária.
18.3 O (s) pagamento(s) indicado no item 18.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMJ.
18.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a
ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
18.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e
parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de débitos
trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal, exigidas na fase de habilitação do certame
licitatório.
18.6 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n° 480 de 15 de dezembro de
2004.
18.7A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
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18.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.

19. SANÇÕES
19.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
19.2 -Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o Município Jaguaquara poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no
contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (02) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
19. 3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
19.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMJ a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens anteriores.
19.5 O percentual de multa previsto no terceiro item deste tópico, incidirá sobre o valor atualizado do contrato, tendo
como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir
da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.
19.6 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive
indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
20.1Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e
seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
21.2 Fica reservado à Administração o direito de:
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a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de
correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data marcada
para a sua abertura, mantidas as demais condições.
21.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou
informação que devería constar originalmente da proposta.
21.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
21.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
21.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais
pertinentes.
21.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do licitante
que for declarado inidôneo na área da Administração Pública.
21.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação e
proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
21.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas
previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do licitante, se o fato
vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
21.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara - Bahia.
21.12As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
21.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos,
impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo “Chat de Mensagens”.
22. FORO
22.1 Fica designado o foro da Comarca de Jaguaquara, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste edital.
23. ANEXOS DO EDITAL
23.1 Indicados no campo VII – Dados do Edital.

Luana Gomes Damasceno
PREGOEIRA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de
resíduos gerados pelos serviços de saúde do município de Jaguaquara/BA.
Contratação de empresa especializada, devidamente licenciada, para prestação de serviço de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos pertencentes aos grupos A (resíduos com a possível presença de agentes
biológicos), grupo B (resíduos químicos, incluindo lâmpadas, revelador e fixador de raio-X, películas de raio-X, pilhas,
baterias, etc..)e grupo E (materiais perfuro cortantes), provenientes de 16 Unidades de Saúde, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24 hrs), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Hospital Municipal de Jaguaquara (HMJ), CEO, CAPS e
SAMU.
2. JUSTIFICATIVA
O Resíduo de Serviço de Saúde - RSS, infectante ou não, é um problema de difícil solução para muitas cidades brasileiras.
Esse tipo de resíduo deve receber atenção especial, desde a sua geração até a destinação final, de acordo com as
legislações em vigor. A coleta e transporte inadequado desses resíduos podem trazer riscos a todos os funcionários
envolvidos neste processo e à população em geral. A ausência de tratamento, quando necessário e a disposição final
inadequada desses resíduos, pode ocasionar consequências ainda mais graves, como a contaminação do solo, do lençol
freático e das águas superficiais, como rios, mares e córregos, além de contribuírem para a proliferação de inúmeros
vetores transmissores de doenças e a contaminação de catadores. Daí a necessidade de técnicas específicas durante todo
o processo de manipulação de tais resíduos, diminuindo a incidência de doenças e degradação do meio ambiente.
Diante dos fatos relatados podemos entender a importância do serviço licitado no presente Termo de Referência, pois a
execução do serviço de acordo com todas as normas sanitárias, de segurança e ambientais existentes concernentes às
atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde, realizado por empresa
que demonstrar aptidão, experiência e solidez no ramo a que se dedica, será a garantia de benefícios ao meio ambiente e
à população por todas as Unidades de Saúde geridas pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaquara
3.ESPECIFICAÇÕES
ÍTEM
DESCRIÇÃO
UNID
Contratação de serviços com a finalidade de coleta, transporte, acondicionamento,
tratamento
(por autoclavagem resíduos A e Ee incineração resíduos B), e destino
01
KG
final de resíduos de serviço de saúde, provenientes das instalações e atividades de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, (relação dos pontos de coleta) dos grupos
A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/05.

QUANT.

2.400/mês

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados credenciados, que
atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado;
4.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar e de
licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital;
4.3 Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitação e de contratar com
a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja
sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea
para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida;
4.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais previstas em lei.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 Comprovação da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente, na data do recebimento dos envelopes de
habilitação e proposta comercial, Profissional de Nível Superior (Engenheiro, Ambiental ou Sanitarista), mediante
apresentação de documento comprobatório do vínculo trabalhista (Carteira de Trabalho, contrato de trabalho e Contrato
Social para Sócios da empresa) e detentor de atestados fornecidos, por pessoa jurídica de direito público ou de direito
privado acompanhado de certidão de acervo técnico – CAT emitida pelo CREA por execução de serviços de características
semelhantes às do objeto desta licitação;
5.2 A CONTRATADA, deverá comprovar que possui Licença de Transporte para Resíduos de Serviços de Saúde, dos
Grupos A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/05 emitida pelo INEMA;
5.3 A CONTRATADA, deverá também comprovar que possui a Licença de Operação para Tratamento Térmico de Serviços
da Saúde, dos Grupos A, B e Ee descaracterização de acordo com a Resolução CONAMA 358/05 emitida pelo INEMA;
5.4 Poderá a licitante apresentar como parte de sua documentação comprobatória da qualificação técnica os Atestados
ou Licenças previstos nos parágrafos anteriores que tenham sido outorgados em favor de empresa que seja subcontratada
da licitante para a consecução de parte específica do objeto da presente licitação, cuja contratação deve ser demonstrada
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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de forma expressa através de contrato a ser anexado ao referido documento fazendo expressa referência à prestação de
serviço ora licitada;
5.5 Certificado ou Registro da Empresa no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadores de Recursos Ambientais, (IBAMA) e Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Naturais (CEAPD) emitido pelo INEMA;
5.6 CIV / CIPP do INMETRO_ Certificado de inspeção veicular / transporte de produtos perigosos;
5.7 Contrato com o aterro sanitário que receberá os resíduos depois de tratados. (Dentro do estado da Bahia);
5.8 Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico comprovação de disposição final dos resíduos
tratados, em aterros licenciados, através de certificado e contrato com o mesmo.
6. REGIME DE COLETA
A Coleta deverá acontecer em dias fixos, semanalmenteno Hospital Municipal de Jaguaquara e Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e quinzenalmente nas demais unidades de saúde, conforme endereço contidos no ANEXO I,
localizados na Sede e no Distrito Stela Câmara de Dubois, Zona rural em horário funcionamento de cada setor;
6.1 A coleta e transporte dos resíduos previstos neste item devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12810 e
NBR 14652 da ABNT;
6.2 A empresa contratada deverá fornecer a quantidade de bombonas de 200 litros, conforme a necessidade de cada
setor para depósito dos resíduos, e deverá a cada coleta, substituir os recipientes de material infectado por outros vazios e
limpos;
6.3 A cada local da coleta a empresa deverá levar a balança para realizar a pesagem de cada bombona;
6.4 A cada coleta, a contratada deverá apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
6.5 Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização-PNI, devendo
ser obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento;
6.6 O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua admissão
e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com
higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes;
6.7 A empresa contratada deverá oferecer um treinamento para os profissionais dos municípios que vão manusear estes
resíduos;
6.8 A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de equipamentos de proteção individual - uniforme,
luvas, avental impermeável, máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como a necessidade
de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação;
6.9 Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou não estejam
diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema adotado para o
gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores
adotados, conhecer a localização dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao
PGRSS.
7. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
7.1 Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às disposições do Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo município, além de obedecer às diretrizes
constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resoluções CONAMA n° 358/05, RDC
ANVISA Nº306/04;
7.2 Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao meio
ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua
ausência, às normas e critérios internacionalmente aceitos; os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos
resíduos de serviços de saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT;
7.3 O tratamento e a destinação final deverão ser de acordo com as normas supracitadas e o grupo a que o resíduo
pertença, conforme padrões técnicos específicos aprovados pela SUDEMA. Os serviços consistem na remoção dos resíduos
de saúde até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam preservação das condições
de condicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com
as orientações dos órgãos do Meio Ambiente;
7.4 Quantidade estimada de resíduos gerados no mês é de 2.400kg.
8. PRAZOS
8.1 Os serviços serão prestados em 48 (quarenta) horas, após a autorização de fornecimento.
8.2 O prazo de vigência será de 11 (onze) meses
9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Fontes pagadoras: 02 e 14
Proj./Ativ.:2060–Manutenção da Atenção Básica
2063 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
2069 – Gestão da Unidade de Pronto Atendimento
2064 – Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº
PROCESSO Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE XXX
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

CPF

PRAZO DE EXECUÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ÚNICA

...............................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
........................................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a).....................................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº..................................... e do CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão
Eletrônico xxxx/2021, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA:

a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está
excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Obs:
assinalar com “X” a opção da empresa;
b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a
proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta anexa
não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a
participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da
contratante antes da abertura oficial das propostas;

Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

c)

d) Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e
não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar
qualquer ocorrência de fatos supervenientes.
e) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no inciso
VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

___________________________, _______ de _______________________ de2021.

_________________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de
habilitação.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2021
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo seu
Prefeito Senhor ______________________,denominado Contratante, e a empresa _______________________, inscrita
no CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede __________________________, neste ato
representada pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus
estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o
presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº _______/2021, referente ao pregão eletrônico nº
000/2021, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo
menor preço.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1 Aquisição _______________________________.
1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:
LOTE ÚNICO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX
1.3 ACONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00(XXXXXX) o valor mensal, resultando em R$ 0000.0000,00 (xxxx) o valor
total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
2.2 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;
2.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta,
adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a
substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 A licitante deverá proceder à entrega dos produtos objeto da presente licitação, na quantidade solicitada pela
administração, respeitando o limite legal, e no prazo máximo de _______________, o qual será contado em dias corridos,
a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da Dotação
orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO
6.1 O fornecimento do objeto será de acordo com a solicitação da PMJ.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Assegurar condições materiais, logística e recursos humanos para a realização do objeto deste contrato e seus anexos.
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7.2 Entregar na data aprazada, o produto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e no
presente contrato.
7.3 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos produtos,
salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
7.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem
qualquer ônus à CONTRATANTE.
7.5 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.6 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato.
7.7 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para entrega dos materiais
objetos deste contrato.
7.8 Substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, os produtos objeto deste contrato em que se verifiquem má
qualidade, qualidade e especificação solicitada e divergente da amostra apresentada e aprovada pela PMJ, no prazo de 48
horas.
7.9 Acatar as normas e condições do edital e anexos que integram este contrato, independente de transcrição.
7.10 Respeitar no ato da entrega dos produtos o tempo para conferência qualitativa e quantitativa dos mesmos, realizado
pelo recebedor.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma
satisfatória.
8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da CONTRATADA.
8.3 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
8.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas;
8.5 Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei n.º. 8.666/93, o
acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA.
8.5.1 A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA
por qualquer serviço mal executado ou bem eivado de vício ou defeito;
8.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no Edital.
CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades
futuras.
CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem
previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a CONTRATADA que:
a) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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c)
d)
e)
f)

não mantiver a proposta, injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal
de Jaguaquara, poderá rescindir o contrato, garantida a defesa prévia, e aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º(décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a 5 (cinco) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses previstas
no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela lei e neste contrato.
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e
ampla defesa.
12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço já entregue e
aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE, através do Departamento Administrativo Financeiro, fica investida dos mais amplos poderes para
fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
14.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo ____________________ após a data de recebimento da nota de
empenho, mediante conferência obrigatória pela preposto da contratante.
14.2 Os materiais serão recebidos nas seguintes condições:
14.2.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
14.2.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.
14.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, correção e
segurança do objeto contratado.
14.4 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com as provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
14.5 A Contratada deverá entregar o material de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital, sendo de
sua inteira responsabilidade defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do
art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
14.6 Sendo constatado, no prazo previsto do item 14.2 desta cláusula contratual, defeito e divergências de especificações,
a Comissão da CONTRATANTE recusando o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA, que
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei, devendo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação, efetuar a reposição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo administrativo nº _________/2021;
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em
05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Jaguaquara, 00 de XXXXXX de 2021.
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

CONTRATADO

NOME:
CPF:
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ID BANCO DO BRASIL Nº: 851817
(Processo Administrativo n° 003/2021)
I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

a partir do dia 15/01/2021, às 16:00 horas;
28/01/2021, às 08:00 horas;
28/01/2021, às 10:30 horas.

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público denominado PREGOEIRO,
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço eletrônico
http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema.

III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL – Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia.

IV - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Aquisição de Insumos e Materiais Odontológicos (Luvas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
tendo em vista que o Lote 05 do PE 043/2020 foi fracassado, por registro de preços.

V – SECRETARIA REQUISITANTE:
Requisitado pela Secretaria Municipal Saúde.
VI - ORÇAMENTO SIGILOSO
O valor estimado desta licitação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances, conforme art. 15, Inciso 2, do Decreto nº 10024/19.
VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade: 2059; 2060; 2067;
Elemento despesa: 33.90.30.00;
Fonte do recurso: 02; 14.

VIII–CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço global.
IX–PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
Ata de Registro de Preços: 01 (um) ano, a contar de sua assinatura.
Entrega do produto: 05(cinco) dias, após entrega da ordem de fornecimento.
Local de entrega: Secretaria de Saúde, situada à rua Siqueira Campos, nº 95, Jaguaquara/BA- CEP 45.345-000.

VII– ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única;
Anexo IV- Ata de Registro de Preços; Anexo V – Minuta do Contrato.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o
HORÁRIO DA BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL,
designada pela Portaria nº 119/2019, sediada à Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia,
Jaguaquara- Bahia, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamentomenor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,do Decreto nº 086/2015 e 043/2018, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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1.

O OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Insumos e Materiais
Odontológicos (Luvas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista
que o Lote 05 do PE 043/2020 foi fracassado, por registro de preços, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no

orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Projeto/Atividade: 2059; 2060; 2067;
Elemento despesa: 33.90.30.00;
Fonte do recurso: 02; 14

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e
alterando-se conforme Decreto nº 9.488, de 2018 e ao Decreto Municipal nº 086/2015.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (Cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme condições previstas no
Decreto Federal nº 9.488/2018.
3.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
3.5. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata e os seguintes procedimentos:
3.6.1 - Memorando solicitando autorização ao titular da pasta, para carona;
3.6.2 - Realização de pesquisa mercadológica, pelo órgão requisitante;
3.6.3 - Solicitação da concordância do fornecedor, pelo órgão requisitante;
3.6.4 - Resposta do fornecedor e do órgão detentor da ata de registro de preços;
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o
credenciamento do usuário, através do Banco do Brasil.
4.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será pessoal
e intransferível para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites
de suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitações-e devem ser obtidos, exclusivamente,
junto ao Banco do Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste
Pregão Eletrônico.
5.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
5.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
5.2.2 Estiverem com falência decretada;
5.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaquara;
5.2.4 Reunidas em consórcio.
5.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
5.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
5.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente,
acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável
técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93.
6.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoese.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas.
7.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e
lances.
7.3 O licitante deverá indicar especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas no
Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca
do produto cotado;
7.3.1 A marca do produto ofertado deverá, obrigatoriamente, constar no campo “Informações Adicionais”
da proposta do licitante, lançada no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação. No caso da marca
coincidir com o nome do licitante, deve-se constar a expressão “Marca Própria”.

7.4 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo “informações adicionais” (folders,
prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome
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da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a
identificação do licitante.
7.5 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.6 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o serviço ou produto
ofertado, expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso,
ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
7.7 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares,
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das planilhas
de preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados,
aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas diretas e
indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado.
7.8 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será
utilizado pelo licitante arrematante.
7.9 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
para início da sessão pública.
7.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o contrato,
considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo.
7.11 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares,
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
7.12
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
8.2. Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.
8.3. OPregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
8.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
8.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valoresentre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme o sistema.
8.1.

8.10 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o curso de todo certame licitatório, até
mesmo após a fase de disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão

8.11
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.12A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.13Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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8.14Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
8.14.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.15Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.16Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.17
Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.20
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.21
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
8.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.27 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.28 Havendoeventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º,
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos:
8.28.1 no pais;
8.28.2 por empresas brasileiras;
8.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.29
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou
os lances empatados.
8.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)horas, envie a proposta
readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.31
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
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Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
9.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
9.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este edital.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.9
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.
9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
9.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.11 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
9.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar
índice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram.
10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada,
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante;
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10.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus
administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
10.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
10.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
10.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
10.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante;
10.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
10.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão (Lei 12.440/11).
10.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.1.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da
sua apresentação;
10.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1.4.1 Atestado ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com a identificação do emitente responsável, comprovando que o licitante executou ou está executando atividades
e serviços ou forneceu ou está fornecendo produtos pertinentes ao objeto deste pregão.
10.1.4.2 Alvará de funcionamento da empresa licitante, em plena validade.
10.1.4.3 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o
parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
10.1.4.4 Alvará da Vigilância Sanitária estadual ou Municipal, em plena validade;

10.1.5 OUTROS DOCUMENTOS
10.1.5.1 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
a)Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei
n.º 8.666/93;
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 7 de 26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
112 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br

e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
10.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de
imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante
apresentação dos originais.
10.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no
presente edital e seus anexos.
10.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
10.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas.
11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado pela PMJ quando:
a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços
firmada;
d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no mercado e o fornecedor se recusar a
adequá-los na forma prevista no item 27 e seguintes;
e) em razões de interesse público, devidamente justificado.
11.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 28.1 será feita por
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de
Preços.
11.3 No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do promitente fornecedor, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município, ou ainda pela internet, na página eletrônica, como forma adicional de
divulgação, por uma vez, e afixado no quadro de aviso de amplo acesso, considerando-se cancelado o registro na data
da publicação oficial.
11.4 O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo promitente fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito,
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital e seus anexos que deram origem ao Registro de
Preços.
11.5 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo
assegurada defesa prévia e facultada à Administração Municipal a aplicação das sanções previstas no edital e na
legislação vigente.

12
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
14.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico
através do e-mail licita_jaguaquara@hotmail.com, ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente de
LICITAÇÃO - COPEL, situada na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar,Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
14.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
14.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
14.1.3As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro.
14.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação.
14.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
15. RECURSO
15.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes
da fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através
da opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico.
15.2 O Sistema aceitará esta intenção em 24 (vinte e quatro) horas, ao ato de declaração do vencedor; a ausência
desta manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso.
15.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes
do recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente
15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviadospor meio eletrônico através do e-mail
licita_jaguaquara@hotmail.com, ou presencialmente no Setor de Licitações desta Prefeitura situado naPraça J.J.
Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
15.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
15.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
15.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
15.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo
Pregoeiro.
15.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL.
15.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de
recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei
n° 10.520/2002.
15.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16. CONTRATAÇÃO
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois
firmará contrato específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da
minuta que integra este edital.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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16.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no
prazo de até 08 (oito) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
16.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho
(CNDT) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com 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.
16.2.2 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 de que trata o subitem 16.2.1,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.
16.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
16.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.
16.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for
o caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
16.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa anuência da Administração.
17. DOS PRAZOS
17.1 Entrega do produto: 05(cinco) dias, após entrega da ordem de fornecimento.
17.2 Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde, situada à rua Siqueira Campos, nº 95, Jaguaquara/BA- CEP
45.345-000.

18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
18.1 O (s) pagamento (s) devido (s) à Contratada será (ão) efetuado(s) pela PMJ através de Ordem Bancária, mediante
depósito na conta corrente da Contratada, após entrega dos materiais, no prazo, valor e condições estabelecidas no
Contrato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho,
a qual será conferida e atestada pelo servidor ou Comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no
art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fato impeditivo provocado pela Contratada.
18.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
18.3 O (s) pagamento(s) indicado no item 18.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMJ.
18.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
18.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e
parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de débitos
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal, exigidas na fase de habilitação do
certame licitatório.
18.6 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n° 480 de 15 de dezembro de
2004.
18.7A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
18.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.

19. SANÇÕES
19.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
19.2 -Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o Município Jaguaquara poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital,
no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (02) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
19. 3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
19.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMJ a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens anteriores.
19.5 O percentual de multa previsto no terceiro item deste tópico, incidirá sobre o valor atualizado do contrato, tendo
como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir
da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.
19.6 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive
indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
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20.1Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e
seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
21.2 Fica reservado à Administração o direito de:
a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de
correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data
marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições.
21.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que devería constar originalmente da proposta.
21.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
21.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
21.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições
legais pertinentes.
21.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do
licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública.
21.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
21.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação
e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
21.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
21.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara - Bahia.
21.12As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
21.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos,
impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo “Chat de Mensagens”.
22. FORO
22.1 Fica designado o foro da Comarca de Jaguaquara, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste edital.
23. ANEXOS DO EDITAL
23.1 Indicados no campo VII – Dados do Edital.
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Luana Gomes Damasceno
PREGOEIRA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição de insumos e materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Jaguaquara.
2. JUSTIFICATIVA
A aquisição foi solicitada levando em consideração a manutenção do serviço de odontologia no município, pautado
nos princípios norteadores do SUS universalidade, integralidade e equidade da atenção, reunindo uma série de
ações em saúde bucal voltada para a população de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento
odontológico. Destaca-se que a compra, favorece a continuidade do tratamento odontológico, garantindo ações de
promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos munícipes. Salientamos que a interrupção no
fornecimento dos insumos poderá ocasionar a paralisação deste serviço.
3. DESCRITIVO DOS MATERIAIS
ITEM
01

02

03

04

05

06

ESPECIFICAÇÃO
Luva Cirúrgica estéril 6,5 (esterilizada a raio gama, cobalto 60)
anatômica lubrificada com pó bioabsorvível, com espessura
mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
Luva Cirúrgica estéril 7,0 (esterilizada a raio gama, cobalto 60)
anatômica lubrificada com pó bioabsorvível, com espessura
mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
Luva Cirúrgica estéril 7,5 (esterilizada a raio gama, cobalto 60)
anatômica lubrificada com pó bioabsorvível, com espessura
mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
Luva Cirúrgica estéril 8,0 (esterilizada a raio gama, cobalto 60)
anatômica lubrificada com pó bioabsorvível, com espessura
mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
EP (largura da palma 70-79 mm e comprimento mínimo
240mm),ambidestra para procedimentos não cirúrgicos não
estéril, hipoalergência, descartável, confeccionadas em látex
natural flexível, com bainha no punho, na cor creme, com
textura uniforme, superfície lisa,sem falhas, emendas ou furos,
com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste
ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis coma
finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó
bioabsorvível atóxico, deverão vir em caixas tipo “dispenser
box” com abertura que permita a retirada das luvas uma a
uma. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização etrazendo
externamente os dados de identificação.
LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
P (largura da palma 80-89 mm e comprimento mínimo
240mm), ambidestra para procedimentos não cirúrgicos não
estéril, hipoalergência, descartável, confeccionadas em látex
natural flexível, com bainha no punho, na cor creme, com
textura uniforme, superfície lisa,sem falhas, emendas ou furos,
com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste
ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis coma
finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó
bioabsorvível atóxico, deverão vir em caixas tipo “dispenser
box” com abertura que permita a retirada das luvas uma a
uma. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDAD
E

Embalagem com 1 par

250

Embalagem com 1 par

250

Embalagem com 1 par

200

Embalagem com 1 par

100

Caixa com 100
unidades

700

Caixa com 100
unidades

700
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produto até o momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de identificação.

07

08

09

LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
M (largura da palma 90-99 mm e comprimento mínimo
240mm), ambidestra para procedimentos não cirúrgicos não
estéril, hipoalergência, descartável, confeccionadas em látex
natural flexível, com bainha no punho, na cor creme, com
textura uniforme, superfície lisa,sem falhas, emendas ou furos,
com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste
ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis coma
finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com
pó
bioabsorvível atóxico, deverão vir em caixas tipo “dispenser
box” com abertura que permita a retirada das luvas uma a
uma. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de identificação.
LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
G (largura da palma 100-109 mm e comprimento mínimo 240
mm), ambidestra para procedimentos não cirúrgicos não
estéril, hipoalergência, descartável, confeccionadas em látex
natural flexível, com bainha no punho, na cor creme, com
textura uniforme, superfície lisa,sem falhas, emendas ou furos,
com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste
ao antebraço, elasticidade e resistência compatíveis coma
finalidade, deverão ser levemente lubrificadas com pó
bioabsorvível atóxico, deverão vir em caixas tipo “dispenser
box” com abertura que permita a retirada das luvas uma a
uma. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de identificação.
SOBRELUVA, luva de plástico descartável

Caixa com 100
unidades

700

Caixa com 100
unidades

700

Embalagem com 100
unidades

100

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 Obriga-se a fornecer o material pactuados de forma adequada, seguindo as normas legais cabíveis, com
qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência;
4.2 Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que porventura surgirem durante a execução do contrato;
4.3 Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
4.4 A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente CONTRATO, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais utilizados, no prazo de 24 horas a contar da comunicação do problema pelo setor técnico da
Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA.
4.5 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, financeiros, comerciais e
por todas as demais despesas resultantes da execução do presente CONTRATO.
4.6 Responsabilizar-se pela fiel entrega dos materiais no prazo estabelecido neste Termo de Referência e no
Termo de Dispensa.
4.7 A Contratada ficará obrigada a fazer substituição IMEDIATA do produto caso necessite a troca;
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma
satisfatória.

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 14 de 26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
119 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br

5.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da
CONTRATADA.
5.3 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas;
5.4 A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer serviço mal executado ou bem eivado de vício ou defeito;
5.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos.
5.6 Os produtos deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses para os medicamentos e material hospitalar
(penso) a partir da data de entrega. Não serão aceitos com validade inferior a 12 (doze) meses.
6. SANÇÕES ADMINISTRATIVA
6.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade
inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada
estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:
I. Advertência.
II. Multas
a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do objeto sobre o valor total da nota de empenho,
limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição
do Termo de Referência, não especificada na alínea “a” deste inciso, ou pela entrega do objeto em desacordo com
a proposta apresentada pela empresa, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em assinar o Contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições
estabelecidas neste termo de referência;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
Administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções
cabíveis.
e)de 10% (dez por cento) sobre o valor do material/serviço a ser restituído, pelo atraso na entrega ou em
desacordo ao exigido pelo Município de Jaguaquara, somado ao valor do objeto quando o mesmo não for
entregue.
f)de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-substituição do
material/serviço no prazo determinado no Termo de Referência, caso não esteja de acordo com as especificações
exigidas neste termo de referência, limitada à incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a critério da
administração, poderá a ocorrer a não-aceitação do produto e/ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa
hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida.
g)Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
h)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
6.2. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
6.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com
a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas aqui estipuladas e
também previstas na Lei n.º 8.666/93.
6.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a
que a Contratada fizer jus.
6.5. Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
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7. DO PAGAMENTO
7.1 O (s) pagamento (s) devido (s) à Contratada será (ão) efetuado(s) pela Prefeitura Municipal de Jaguaquara
através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da Contratada, após o início do fornecimento, no
prazo, valor e condições estabelecidas no Contrato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou
Comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que não
ocorra fato impeditivo provocado pela Contratada.
7.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
7.3 O (s) pagamento(s) indicado no item 7.1, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Jaguaquara.
7.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
7.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e
parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de
débitos trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal.
7.6 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES não estão sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n°
480 de 15 de dezembro de 2004.
7.7 A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no
momento da apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido
débito.
8 - DOS PRAZOS
8.1 O prazo máximo para entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da
Ordem de Fornecimento.
9 -REGIME DE EXECUÇÃO
9.1 O regime de fornecimento: entrega parcelada.
9.2 Os produtos deverão ser entregues no Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada à rua Siqueira Campos,
nº 95, Centro, Jaguaquara/BA.
10. DO FORNECIMENTO
a) Os produtos somente serão recebidos acondicionados em embalagens do fabricante.
b) Conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote,
data de fabricação, ANVISA/MS e instruções de uso e armazenagem.
c) Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade. Quando da entrega do objeto
por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme
exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus
adicionais para a Administração Pública.
d) Os produtos ofertados pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo
edital. Só serão aceitos produtos novos
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº
PROCESSO Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE XXX
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

CPF

PRAZO DE EXECUÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ÚNICA

...............................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
........................................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a).....................................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº..................................... e do CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão
Eletrônico xxxx/2020, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA:

Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa
está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Obs: assinalar com “X” a opção da empresa;

a)

Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a
proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a
proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante
da contratante antes da abertura oficial das propostas;

b)

Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

c)

Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete
a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.

d)

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

e)

___________________________, _______ de _______________________ de 2020.

_________________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de
habilitação.
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ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº _____/2020
Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, ESTADO DA
BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.910.211/0001-03, com sede na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar,
Jaguaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor _____________________________________,
no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º xxx/2020, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas
que se seguem.
1.

DO OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para ________________.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. Será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º
do artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços
_________________________.
3.2 Dotação Orçamentaria _____________________________________.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

será

a

Secretaria

Municipal

de

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
EMPRESA REGISTRADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
LOTE
OBJETO

VALOR REGISTRADO

5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à
respectiva Ata.
5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a
obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital
de Licitação do Pregão Eletrônico n° XXX/2020.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Jaguaquaranão está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas
para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é
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igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 38/2017.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;
6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º XXX/2020.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º XXX/2020.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6.Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
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a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Jaguaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a
penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Jaguaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro de preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos
níveis definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido,
devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente
comprovados.
12. DA PUBLICIDADE
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do
objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa
Oficial, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 38/2017.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº_____/2020, o Edital do Pregão Eletrônico n.º
XXX/2020 e as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Jaguaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03
(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
JAGUAQUARA/BA, XX de xxxxx de 2020.
__________________________________
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA

EMPRESA XXXX,
Representada pelo Sr. _____________, CPF nº _____________
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2020
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo seu
Prefeito Senhor ______________________,denominado Contratante, e a empresa _______________________, inscrita
no CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede __________________________, neste ato
representada pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus
estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram
o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº _______/2020, referente ao pregão eletrônico nº
000/2020, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo
menor preço.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1 Aquisição _______________________________.
1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:
LOTE ÚNICO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3 ACONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00(XXXXXX) o valor mensal, resultando em R$ 0000.0000,00 (xxxx) o valor
total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
2.2 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;
2.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta,
adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a
substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 A licitante deverá proceder à entrega dos produtos objeto da presente licitação, na quantidade solicitada pela
administração, respeitando o limite legal, e no prazo máximo de _______________, o qual será contado em dias
corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da
Dotação orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxx
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CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO
6.1 O fornecimento do objeto será de acordo com a solicitação da PMJ.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Assegurar condições materiais, logística e recursos humanos para a realização do objeto deste contrato e seus
anexos.
7.2 Entregar na data aprazada, o produto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e
no presente contrato.
7.3 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
7.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem
qualquer ônus à CONTRATANTE.
7.5 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.6 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato.
7.7 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para entrega dos materiais
objetos deste contrato.
7.8 Substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, os produtos objeto deste contrato em que se verifiquem má
qualidade, qualidade e especificação solicitada e divergente da amostra apresentada e aprovada pela PMJ, no prazo de
48 horas.
7.9 Acatar as normas e condições do edital e anexos que integram este contrato, independente de transcrição.
7.10 Respeitar no ato da entrega dos produtos o tempo para conferência qualitativa e quantitativa dos mesmos,
realizado pelo recebedor.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma
satisfatória.
8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da CONTRATADA.
8.3 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
8.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas;
8.5 Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei n.º. 8.666/93, o
acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
8.5.1 A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer serviço mal executado ou bem eivado de vício ou defeito;
8.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades
futuras.
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CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem
previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a CONTRATADA que:
a) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura
Municipal de Jaguaquara, poderá rescindir o contrato, garantida a defesa prévia, e aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º(décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a 5 (cinco) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses
previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções
previstas naquela lei e neste contrato.
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia
e ampla defesa.
12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço já entregue e
aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE, através do Departamento Administrativo Financeiro, fica investida dos mais amplos poderes para
fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
14.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo ____________________ após a data de recebimento da nota de
empenho, mediante conferência obrigatória pela preposto da contratante.
14.2 Os materiais serão recebidos nas seguintes condições:
14.2.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
14.2.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.
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14.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, correção e
segurança do objeto contratado.
14.4 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com as provas exigidas por normas técnicas oficiais, para
a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
14.5 A Contratada deverá entregar o material de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital, sendo de
sua inteira responsabilidade defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos
do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
14.6 Sendo constatado, no prazo previsto do item 14.2 desta cláusula contratual, defeito e divergências de
especificações, a Comissão da CONTRATANTE recusando o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à
CONTRATADA, que assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei,
devendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, efetuar a reposição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo administrativo nº _________/2020;
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em
05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Jaguaquara, 00 de XXXXXX de 2020.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
ID BANCO DO BRASIL Nº: 851818
(Processo Administrativo n° 004/2021)
I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:

a partir do dia 15/01/2021, às 16:00 horas;
28/01/2021, às 08:00 horas;
28/01/2021, às 11:00 horas.

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público denominado PREGOEIRO,
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço eletrônico
http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema.

III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL – Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia.

IV - OBJETO DA LICITAÇÃO:
Fornecimento de combustíveis destinados ao dos veículos quando do retorno da região metropolitana para o exercício
financeiro do ano de 2021, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Jaguaquara/BA, tendo em vista que
os Lotes 06 e 07 do PE 063/2020 foi deserto, por registro de preço.

V – SECRETARIA REQUISITANTE:
Requisitado pela Secretaria Municipal Administração
VI - ORÇAMENTO SIGILOSO
O valor estimado desta licitação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances, conforme art. 15, Inciso 2, do Decreto nº 10024/19.
VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade: 2003; 2009; 2025; 2029; 2032; 2035; 2039; 2042; 2052; 2059; 2063; 2066;
Elemento de Despesa: 33.90.30.00;
Fonte de Recursos: 00; 02; 14; 19.

VIII–CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço por lote.
IX–PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
Ata de Registro de Preços: 01 (um) ano, a contar de sua assinatura.
Entrega do produto: imediata após de ordem de fornecimento.
Local de entrega: na sede da empresa licitante.

VII– ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única; Anexo
IV- Ata de Registro de Preços; Anexo V – Minuta do Contrato.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o HORÁRIO
DA BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL, designada
pela Portaria nº 119/2019, sediada à Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia,
realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento
menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019,do Decreto nº 086/2015 e 043/2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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1. O OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para fornecimento de combustíveis
destinados ao dos veículos quando do retorno da região metropolitana para o exercício financeiro do ano
de 2021, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Jaguaquara/BA, tendo em vista que os
Lotes 06 e 07 do PE 063/2020 foi deserto, por registro de preço, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preçopor lote, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
Projeto/Atividade: 2003; 2009; 2025; 2029; 2032; 2035; 2039; 2042; 2052; 2059; 2063; 2066;
Elemento de Despesa: 33.90.30.00;
Fonte de Recursos: 00/02/14/19.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e
alterando-se conforme Decreto nº 9.488, de 2018 e ao Decreto Municipal nº 086/2015.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (Cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme condições previstas no
Decreto Federal nº 9.488/2018.
3.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
3.5. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata e os seguintes procedimentos:
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

-

Memorando solicitando autorização ao titular da pasta, para carona;
Realização de pesquisa mercadológica, pelo órgão requisitante;
Solicitação da concordância do fornecedor, pelo órgão requisitante;
Resposta do fornecedor e do órgão detentor da ata de registro de preços;

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o
credenciamento do usuário, através do Banco do Brasil.
4.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será pessoal
e intransferível para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites
de suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitações-e devem ser obtidos, exclusivamente,
junto ao Banco do Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste
Pregão Eletrônico.
5.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
5.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
5.2.2 Estiverem com falência decretada;
5.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaquara;
5.2.4 Reunidas em consórcio.
5.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
5.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
5.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente,
acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável
técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoese.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas.
7.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e
lances.
7.3 O licitante deverá indicar especificação completa dos bens, atendendo a todas as exigências discriminadas no
Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca
do produto cotado;
7.3.1 A marca do produto ofertado deverá, obrigatoriamente, constar no campo “Informações Adicionais”
da proposta do licitante, lançada no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação. No caso da marca
coincidir com o nome do licitante, deve-se constar a expressão “Marca Própria”.

7.4 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo “informações adicionais” (folders,
prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a
identificação do licitante.
7.5 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.6 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o serviço ou produto
ofertado, expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso,
ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
7.7 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares,
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das planilhas
de preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados,
aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas diretas e
indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado.
7.8 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será
utilizado pelo licitante arrematante.
7.9 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
para início da sessão pública.
7.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o contrato,
considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo.
7.11 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares,
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
7.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
8.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
8.2. Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.
8.3. OPregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
8.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
8.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valoresentre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme o sistema.
8.10 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o curso de todo certame licitatório, até
mesmo após a fase de disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão

8.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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8.12A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.13Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.14Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
8.14.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.15Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.16Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.17
Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.20
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.21
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
8.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.26 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.27 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.28 Havendoeventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º,
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos:
8.28.1 no pais;
8.28.2 por empresas brasileiras;
8.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.29
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou
os lances empatados.
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8.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)horas, envie a proposta
readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.31
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
9.2
Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3
O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
9.4
Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este edital.
9.5
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.6
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.7
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
9.8
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.9
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.
9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
9.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.11 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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9.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar
índice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram.
10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada,
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus
administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante;
10.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
10.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
10.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
10.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
10.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante;
10.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
10.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão (Lei 12.440/11).
10.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
10.1.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da
sua apresentação;
10.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1.4.1 Atestado ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com a identificação do emitente responsável, comprovando que o licitante executou ou está executando atividades
e serviços ou forneceu ou está fornecendo produtos pertinentes ao objeto deste pregão.
10.1.4.2 Alvará de funcionamento da empresa licitante, em plena validade.
10.1.4.3 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o
parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
10.1.5 OUTROS DOCUMENTOS
10.1.5.1 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
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a)Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei
n.º 8.666/93;
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
10.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de
imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante
apresentação dos originais.
10.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no
presente edital e seus anexos.
10.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
10.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas.
11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado pela PMJ quando:
a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços
firmada;
d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no mercado e o fornecedor se recusar a
adequá-los na forma prevista no item 27 e seguintes;
e) em razões de interesse público, devidamente justificado.
11.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 28.1 será feita por
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de
Preços.
11.3 No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do promitente fornecedor, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município, ou ainda pela internet, na página eletrônica, como forma adicional de
divulgação, por uma vez, e afixado no quadro de aviso de amplo acesso, considerando-se cancelado o registro na data
da publicação oficial.
11.4 O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo promitente fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito,
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital e seus anexos que deram origem ao Registro de
Preços.
11.5 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo
assegurada defesa prévia e facultada à Administração Municipal a aplicação das sanções previstas no edital e na
legislação vigente.

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1
A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
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12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.
14. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
14.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico
através do e-mail licita_jaguaquara@hotmail.com, ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente de
LICITAÇÃO - COPEL, situada na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar,Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
14.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
14.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
14.1.3As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro.
14.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação.
14.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
15. RECURSO
15.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes
da fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através
da opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico.
15.2 O Sistema aceitará esta intenção em 24 (vinte e quatro) horas, ao ato de declaração do vencedor; a ausência
desta manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso.
15.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes
do recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente
15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviadospor meio eletrônico através do e-mail
licita_jaguaquara@hotmail.com, ou presencialmente no Setor de Licitações desta Prefeitura situado naPraça J.J.
Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, das 08h às 12h.
15.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
15.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
15.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
15.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo
Pregoeiro.
15.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL.
15.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de
recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei
n° 10.520/2002.
15.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16. CONTRATAÇÃO
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois
firmará contrato específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da
minuta que integra este edital.
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16.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no
prazo de até 08 (oito) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas,
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
16.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho
(CNDT) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com 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.
16.2.2 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 de que trata o subitem 16.2.1,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.
16.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
16.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.
16.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for
o caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
16.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa anuência da Administração.
17. DOS PRAZOS
17.1 Entrega dos materiais/ execução do serviço: imediataapós a emissão da solicitação de
fornecimento/serviço.
17.2 Local de entrega: sede da empresa licitante.

18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
18.1 O (s) pagamento (s) devido (s) à Contratada será (ão) efetuado(s) pela PMJ através de Ordem Bancária, mediante
depósito na conta corrente da Contratada, após entrega dos materiais, no prazo, valor e condições estabelecidas no
Contrato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho,
a qual será conferida e atestada pelo servidor ou Comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no
art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fato impeditivo provocado pela Contratada.
18.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
18.3 O (s) pagamento(s) indicado no item 18.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMJ.
18.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
18.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e
parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de débitos
trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal, exigidas na fase de habilitação do
certame licitatório.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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18.6 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n° 480 de 15 de dezembro de
2004.
18.7A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
18.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.

19. SANÇÕES
19.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
19.2 -Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o Município Jaguaquara poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital,
no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (02) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
19. 3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
19.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMJ a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens anteriores.
19.5 O percentual de multa previsto no terceiro item deste tópico, incidirá sobre o valor atualizado do contrato, tendo
como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir
da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.
19.6 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive
indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
20.1Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e
seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
21.2 Fica reservado à Administração o direito de:
a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através de
correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data
marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições.
21.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que devería constar originalmente da proposta.
21.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
21.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
21.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições
legais pertinentes.
21.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do
licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública.
21.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
21.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação
e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
21.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
21.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara - Bahia.
21.12As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
21.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos,
impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo “Chat de Mensagens”.
22. FORO
22.1 Fica designado o foro da Comarca de Jaguaquara, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste edital.
23. ANEXOS DO EDITAL
23.1 Indicados no campo VII – Dados do Edital.
Luana Gomes Damasceno
PREGOEIRA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Fornecimento de combustíveis destinados ao dos veículos quando do retorno da região metropolitana para o exercício
financeiro do ano de 2021, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Jaguaquara/BA, tendo em vista
que os Lotes 06 e 07 do PE 063/2020 foi deserto, por registro de preço.

2. DESCRIÇÃO
LOTE 01 - Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos próprios e locados da Prefeitura
Municipal de Jaguaquara, quando do retorno da região metropolitana.
ITEM
ESPECIFICAÇÕES - LOTE 06
UF
QUANT.
01
Gasolina
LTs
25.000
LOTE 02 - Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos próprios e locados da Prefeitura
Municipal de Jaguaquara, quando do retorno da região metropolitana.
ITEM
01

ESPECIFICAÇÕES - LOTE 07
Óleo Diesel S10

UF

QUANT.

LTs

20.000

3. DO FORNECIMENTO
a) Executar o fornecimento, obedecendo às especificações descritas, aoselementos, às condições gerais e específicas
estabelecidas, firmadas na propostacomercial da empresa, bem como as cláusulas contratuais, além das disposições da
legislaçãoem vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos pela área requisitante.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes e descarrego,
decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Jaguaquara;
b) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas e qualificação, durante todo o período do termo de
referência;
c) Substituir às suas expensas, toda e qualquer material entregue em desacordo com as especificações exigidas e
padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do
período de garantia;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo
no fornecimento dos produtos;
e) Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido neste Termo de Referência;
f) A Contratada ficará obrigada a fazer substituição IMEDIATA do produto caso necessite a troca;
g) Fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, autorizados para utilizar os serviços;
h) Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados incompatíveis com o objeto
contratado;
i) Notificar à CONTRATADA, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo
para sua correção;
j) Requisitar, a seu critério, análise dos produtos objetos do contrato, nos termos do artigo 8º da Resolução ANP n.º 9,
de 07 de março de 2007;
l) Constatada qualquer infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento nacional de combustíveis,
ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, o
CONTRATANTE deverá dirigir representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de polícia (Art. 14 da Lei n.º
9.847/99).
5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Designar servidor da Administração para proceder o recebimento dos materiais;
b) Rejeitar os produtos que não sejam originais ou que não atendam aos requisitos constantes das especificações
constantes do Termo de Referência;
c) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Termo de referência;
d) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos podutos;
e) Comunicar à contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas
providências que demandem da Contratada.
f) Garantir de que todo combustível registrado pela bomba foi realmente abastecido no veículo indicado;
g) Garantir que não possam ser abastecidos veículos que não estejam cadastrados na frota do CONTRATANTE;
h) Garantir que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual está autorizado;
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i) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como por
aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em
idênticas hipóteses;
j) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
l) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e prestar
todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
m) Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde para o fiel
desempenho do fornecimento nas datas requeridas, observando, sempre, os critérios de qualidade e quantidade dos
produtos a serem entregues, de acordo com as necessidades desta Secretaria;
n) Designar preposto durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que seja necessário;
o)Fornecer somente combustíveis que se enquadrem nas especificações da ANP - Agência Nacional de Petróleo ou do
Órgão Federal responsável. Caso os produtos não ofereçam as qualidades dos Órgãos Fiscalizadores, serão rejeitados,
arcando a empresa com o ônus do fato;
p) Executar o fornecimento por intermédio de empregados especializados, estando ciente das normas técnicas de
segurança que regem o manejo dos equipamento no fornecimento de combustíveis;
q) Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações das leis vigentes,
no momento da transferência do combustível das bombas para o tanque dos veículos;
Arcar com qualquer prejuízo causado aos veículos daPMJ ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes
do fornecimento dos produtos por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados;
r) Em caso de falta dos combustíveis contratados, fica a empresa obrigada a fornecer, nas mesmas condições,
combustíveis de qualidade superior;
s) Manter, nas dependências do posto Revendedor, o Boletim de Conformidade, expedido pelo Distribuidor do qual
adquiriu o combustível, referente ao recebimento dos últimos 6 (seis) meses (Art. 4º da Resolução ANP n.º 9, de 07 de
março de 2007);
t) Realizar análise dos combustíveis objetos deste contrato sempre que solicitada pelo CONTRATANTE. Para isso, a
CONTRATADA deverá manter disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP n.º 9, de 07
de março de 2007, artigo 8º);
6. SANÇÕES ADMINISTRATIVA
6.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
b) no prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.
6.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Jaguaquara,
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º(décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a dois (2) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
6.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
6.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.
6.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 6.1 e 6.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e
“f”, ao (à) Secretário (a) de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 6.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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6.6 Da aplicação das penalidade previstas nos itens 6.1 e 6.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar
a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
6.7 As sanções previstas no item 6.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas neste edital.
7. DO PAGAMENTO
A) Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir do envio da Nota Fiscal, com o
devido atesto da entrega do material e certidões de regularidade fiscal.
8. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA
a) O prazo de entrega e prestação de serviços dos itens deverá ser imediato, após o recebimento da autorização ou Nota
de Empenho.
b) No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento do referido prazo de
entrega, a contratada deverá comunicar por escrito a Secretaria tal ocorrência, indicando a data em que efetivará a
entrega, não podendo o adiamento da entrega ser superior a 24 (vinte e quatro) horas.
9. REGIME DE FORNECIMENTO
a) Regime de fornecimento será de entrega parcelada.

10. DA LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
10.1 Para as empresas licitantes dos lotes 01/02 deverá ter o posto na área da região metropolitana, no
itinerário de retorno do Município de Jaguaquara.

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº
PROCESSO Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE XXX
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

CPF

PRAZO DE EXECUÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ÚNICA

...............................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
........................................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a).....................................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº..................................... e do CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão
Eletrônico xxxx/2021, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA:

Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa
está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Obs: assinalar com “X” a opção da empresa;

a)

b)
Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a
proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a
proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante
da contratante antes da abertura oficial das propostas;

Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

c)

d)
Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete
a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.
e)
Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

___________________________, _______ de _______________________ de2021.

_________________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de
habilitação.

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 17 de 25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
148 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br

ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº _____/2021
Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, ESTADO DA
BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.910.211/0001-03, com sede na Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar,
Jaguaquara- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor _____________________________________,
no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º xxx/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas
que se seguem.
1. DO OBJETO:
1.1. REGISTRO DE PREÇOS para ________________.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. Será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º
do artigo 15 da Lei 8.666/93.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços
_________________________.
3.2 Dotação Orçamentaria _____________________________________.

será

a

Secretaria

Municipal

de

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata,
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
EMPRESA REGISTRADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
LOTE
OBJETO

VALOR REGISTRADO

5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à
respectiva Ata.
5.2.A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a
obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital
de Licitação do Pregão Eletrônico n° XXX/2021.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
I, podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4.A Prefeitura Municipal de Jaguaquaranão está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas
para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é
igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, observadas,
ainda, as demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 38/2017.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser
atestada pela Secretaria solicitante;
6.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes
documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer
o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.ºXXX/2021.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4.manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º XXX/2021.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6.Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
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d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Jaguaquara,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, a
penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Jaguaquara, por intermédio do órgão gerenciador do
registro de preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos
níveis definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido,
devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente
comprovados.
12. DA PUBLICIDADE
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do
objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa
Oficial, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 38/2017.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa
Oficial, conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº_____/2021, o Edital do Pregão Eletrônico
n.ºXXX/2021 e as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Jaguaquara.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03
(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
JAGUAQUARA/BA, XX de xxxxx de 2021.
__________________________________
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA

EMPRESA XXXX,
Representada pelo Sr. _____________, CPF nº _____________
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2021
O MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo seu
Prefeito Senhor ______________________,denominado Contratante, e a empresa _______________________, inscrita
no CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede __________________________, neste ato
representada pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus
estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram
o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº _______/2021, referente ao pregão eletrônico nº
000/2021, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo
menor preço.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1 Aquisição _______________________________.
1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:
LOTE ÚNICO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX
1.3 ACONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00(XXXXXX) o valor mensal, resultando em R$ 0000.0000,00 (xxxx) o valor
total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
2.2 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada
pela Secretaria solicitante;
2.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal os seguintes documentos:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta,
adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a
substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 A licitante deverá proceder à entrega dos produtos objeto da presente licitação, na quantidade solicitada pela
administração, respeitando o limite legal, e no prazo máximo de _______________, o qual será contado em dias
corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da
Dotação orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
Página 22 de 25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E8ECDNQL7OWQ4VILBWHGNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
153 - Ano - Nº 4085

Jaguaquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
Praça J. J. Seabra, n.º 172 – 1.º Andar – Centro – CEP: 45345-000
Fone/Fax: (73) 3534-9550
http://www.jaguaquara.ba.gov.br
6.1 O fornecimento do objeto será de acordo com a solicitação da PMJ.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Assegurar condições materiais, logística e recursos humanos para a realização do objeto deste contrato e seus
anexos.
7.2 Entregar na data aprazada, o produto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e
no presente contrato.
7.3 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
7.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem
qualquer ônus à CONTRATANTE.
7.5 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.6 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato.
7.7 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para entrega dos materiais
objetos deste contrato.
7.8 Substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, os produtos objeto deste contrato em que se verifiquem má
qualidade, qualidade e especificação solicitada e divergente da amostra apresentada e aprovada pela PMJ, no prazo de
48 horas.
7.9 Acatar as normas e condições do edital e anexos que integram este contrato, independente de transcrição.
7.10 Respeitar no ato da entrega dos produtos o tempo para conferência qualitativa e quantitativa dos mesmos,
realizado pelo recebedor.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma
satisfatória.
8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da CONTRATADA.
8.3 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
8.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas;
8.5 Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei n.º. 8.666/93, o
acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
8.5.1 A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer serviço mal executado ou bem eivado de vício ou defeito;
8.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades
futuras.
CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem
previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas
previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o
direito prévio da ampla defesa, a CONTRATADA que:
a) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura
Municipal de Jaguaquara, poderá rescindir o contrato, garantida a defesa prévia, e aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16º(décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a 5 (cinco) anos;
f)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses
previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções
previstas naquela lei e neste contrato.
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia
e ampla defesa.
12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço já entregue e
aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE, através do Departamento Administrativo Financeiro, fica investida dos mais amplos poderes para
fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
14.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo ____________________ após a data de recebimento da nota de
empenho, mediante conferência obrigatória pela preposto da contratante.
14.2 Os materiais serão recebidos nas seguintes condições:
14.2.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
14.2.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.
14.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, correção e
segurança do objeto contratado.
14.4 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com as provas exigidas por normas técnicas oficiais, para
a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
End.: Praça J.J. Seabra, nº 172, 1º andar, Jaguaquara- Bahia, Jaguaquara- Bahia - Fone: (73) 3534-9550.
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14.5 A Contratada deverá entregar o material de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital, sendo de
sua inteira responsabilidade defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos
do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
14.6 Sendo constatado, no prazo previsto do item 14.2 desta cláusula contratual, defeito e divergências de
especificações, a Comissão da CONTRATANTE recusando o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à
CONTRATADA, que assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei,
devendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, efetuar a reposição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo administrativo nº _________/2021;
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em
05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Jaguaquara, 00 de XXXXXX de 2021.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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