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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014   

1. – PREÂMBULO  

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELANDIA-MT, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no C.N.P.J. nº 04.217.647/0001-20, através da Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, MEDIANTE PREGOEIRO OFICIAL José Bernardo dos Santos Filho, 

designado pela Portaria nº 094/2014, de 27 de Janeiro de 2014, torna público para conhecimento 

de todos os interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇO, do tipo TECNICA E PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste edital e seus 

anexos, de conformidade com as Leis Federal nº 10.520/02, nº 8.666/93 e suas alterações, nos 

Decretos Federal nº 3.555/2000 e 7.892/13, bem como nas Leis Complementares nº 123/2006, nos 

Decretos Municipal nº 001/2007 e 005/2011,  e na Lei Geral Municipal nº 038/2009 que regulamenta o 

tratamento diferenciado as Micros e Pequenas Empresas, e demais legislações pertinente, bem como 

pelas disposições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2 – O Credenciamento das empresas participantes será realizado das 08h30mim às 09:00h do 

dia 18 de fevereiro de 2014, conforme condições constante no item 7 deste edital.  

1.3 - Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste 

edital, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 08h30min do dia 18 de fevereiro de 2014, na 

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Curvelândia, situada na Rua São Bernardo nº 523, 

Centro, CEP: 78.237-000, Curvelândia – Mato Grosso.  

1.4 - Não havendo expediente na data acima estabelecida, a sessão se realizará no primeiro dia útil 

subsequente, mantidos o mesmo horário e o local.  

2. – OBJETO DO PREGÃO  

2.1 – Contratação de Empresa Especializada para Licenciamento de Soluções de 

Tecnologia da Informação para Gestão Pública, incluindo a Conversão, Migração, 

Implantação, Treinamento de usuários, Customização banco de dados e Manutenção, 

conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.  

3. – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1 - Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências 

deste edital e anexos, que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  

3.2 - Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer 

a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.  

3.2.1 - Só serão aceitas cópias legíveis.  

3.2.2 - Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  

3.2.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário.  

3.3 - As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento 

ou estabelecidos em lei.  
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3.3.1 - Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo de validade 

aceitável o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.  

3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

I - Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

II - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

III - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 

nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial 

ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;  

IV - Estrangeiras que não funcionem no País; V - Sociedades Cooperativas.  

VI - Pessoas Jurídicas que inadimpliram a Ata de Registro de Preço ou ordens de fornecimento 

firmadas junto a esta Prefeitura;  

VII - cujos sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participam de mais de uma 

empresa especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas, poderá participar 

do certame.  

VIII - Que mantenham em seu quadro de pessoal Servidor Público Municipal de qualquer órgão 

vinculado a esta Prefeitura, bem como à empresa da qual o servidor seja Gerente, Administrador, 

Sócio, dirigente ou responsável técnico.  

3.5 - A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de 

que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão 

Permanente da Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93.  

3.5.1 - Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.  

3.6 - A entrega da proposta de preço implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:  

3.6.1 - Estar ciente das condições da licitação;  

3.6.2 - Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;  

3.6.3 - Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;  

3.6.4 - Manter, durante toda a execução do eventual registro, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.  

  

4. – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO  

4.1 - Para representação e credenciamento, a empresa deverá apresentar cópias dos seguintes 

documentos:  

a) Quando sócio: cópia do contrato social e alterações que apontem quem representa a pessoa 

jurídica acompanhado de documento de identificação pessoal com foto do representante legal;  
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b) Quando procurador: procuração com poderes para participação neste pregão (com firma 

reconhecida do outorgante, por Tabelião Oficial), acompanhada de documento de identificação pessoal 

com foto do procurador e contrato social e alterações que apontem a representação legal da pessoa 

jurídica;  

4.2 - Não será efetuado credenciamento sem a apresentação de todos os documentos devidamente 

autenticados ou com firma reconhecida, se exigido.  

4.3 - A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório, ficando, 

porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive quanto à formulação de lances verbais 

e intenção de interpor recurso.  

4.4 - O representante legal poderá ser substituído em qualquer fase do processo, podendo ser 

indicado a qualquer tempo um representante, caso tal providência não tenha sido efetivada 

inicialmente, desde que apresente a documentação solicitada, em conformidade com os ditames deste 

Instrumento Convocatório.  

4.5 - No início da sessão, dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, cada 

empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao 

Pregoeiro, apresentando os documentos para credenciamento.   

4.6 - Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste edital, não 

serão mais aceitos novos participantes no certame.  

4.7 - A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios 

concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar no credenciamento:  

4.7.1 - Declaração para Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte. (Modelo Anexo V).  

4.7.2 - Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da 

empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP (IN/DNRC n. 103/2007).  

4.7.2.1 - O Pregoeiro poderá a seu critério verificar no sítio eletrônico da Receita Federal a opção da 

licitante pelo simples nacional, o que caracterizará o enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte.  

4.7.3 - Caso a licitante seja ME ou EPP, faça jus aos benefícios da LC 123/06 e não apresente a devida 

Declaração, a mesma poderá ser providenciada pelo Pregoeiro no ato da abertura do envelope de 

Proposta de Preços, sendo assinada pelo representante legal da pessoa jurídica.  

5. – DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

5.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e 

seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste Edital.  

5.2 - O envelope da Proposta de Preços deverá expressar em seu exterior as seguintes informações:  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2014  

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:______________  

C.N.P.J. DO LICITANTE: __.___.___/____-__.  

5.3 - O envelope dos Documentos de Habilitação deverá expressar em seu exterior as seguintes 

informações:  
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ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2014  

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:______________  

C.N.P.J. DO LICITANTE: __.___.___/____-__.  

5.4 - Inicialmente, todos os presentes assinarão nos lacres dos envelopes, e será aberto o 

Envelope nº 01 - Proposta de Preços, e em seguida o Pregoeiro procederá da seguinte forma:  

5.4.1 - Rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e 

exigências deste edital;   

5.4.2 - O estabelecido no subitem anterior estende-se aos licitantes presentes;  

5.5 - Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital e seus 

anexos, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de 

forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.  

5.6 - Uma vez encerrada a sessão de lances verbais e definida a licitante de menor preço, será 

aberto o Envelope 02 – documentos de Habilitação.  

6. – DA PROPOSTA DE PREÇOS  

6.1 - As propostas serão julgadas tomando-se por base o MENOR PREÇO POR LOTE, e deverão 

ser entregues no local estabelecido neste instrumento convocatório e até o dia e horário marcado para 

a abertura da sessão.  

6.2 - As propostas serão apresentadas em envelope distinto dos demais, com a seguinte indicação: 

“PROPOSTA DE PREÇOS”, na forma prevista no item 5 do presente instrumento convocatório, 

atendendo aos requisitos abaixo:  

6.2.1 - Ser digitada sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada pelo representante legal, conter: 

razão social, CNPJ, endereço da proponente, referência ao número deste Pregão Presencial nº 

001/2014;   

6.2.2 – Indicar: quantidades, especificações e informações adicionais PARA CADA ITEM, conforme 

determinações do Anexo I e modelo de proposta constante do Anexo III, deste instrumento 

convocatório;  

6.2.3 - Indicar o prazo de entrega dos produtos, contados a partir do recebimento da ordem de 

fornecimento ou nota de empenho.  

6.2.4 - Indicar prazo de validade da proposta que não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

sua apresentação, em caso de omissão o Pregoeiro considerará como válido tal prazo;  

6.2.5 - Preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o 

art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e total) em 

algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente 

nacional (R$), considerando as condições deste Edital;  

6.2.6 - Os produtos, deverão obedecer as normas brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em conformidade com as edições mais recentes e as 

demais normas previstas na legislação vigente;  
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6.2.7 - Conter declaração de que se incluem nos preços propostos, todos os tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais (se for o caso), despesas com 

transporte, bem como quaisquer outras, necessárias ou que possam incidir sobre o fornecimento.  

6.2.8.1 - Os preços consignados deverão respeitar duas casas decimais após a vírgula (Ex: R$ 0,01), 

estando inclusos nestes, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, 

mão de obra, materiais (se for o caso), despesas com transporte, bem como quaisquer outras 

necessárias ou que possam incidir sobre o fornecimento.  

6.3 - A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 

motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de 

julgamento;  

6.4 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos;  

6.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;   

6.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, 

tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 

modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance verbal 

ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeiro.  

6.7 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:  

6.7.1 - que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 

Legislação aplicável;  

6.7.2 - omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento;  

6.7.3 - que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste Edital;  

6.7.4 - que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tenha 

estabelecido limites mínimos.  

6.8 - A simples participação neste certame implica em:  

6.8.1 - plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os 

custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização às licitantes pela realização de tais atos;  

6.8.2 - que a empresa vencedora deverá apresentar proposta readequada em até 48 (quarenta e 

oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Curvelândia, que 

estabelecerá novo prazo;  

6.8.3 - comprometimento da empresa vencedora em fornecer os objetos desta licitação em total 

conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;   

7. – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS   
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7.1 - As propostas, assinadas, sem emendas ou rasuras serão classificadas segundo a ordem 

CRESCENTE DOS PREÇOS POR LOTE, devendo estar assinadas pelo responsável legal da pessoa 

jurídica, ou procurador, sendo desclassificadas aquelas que:  

a) Não atendam às condições deste instrumento convocatório, notadamente em relação aos 

preços máximos tolerados ou sejam manifestamente inexequíveis por decisão do Pregoeiro;  

b) Estejam incompletas, ou seja, não contenham todas as informações, ou declarações ou 

certificações exigidas neste instrumento convocatório;  

c) Contenham limitações ou condições contrastantes com o instrumento convocatório.  

7.2 - Havendo divergência entre valores unitários e valores totais, considerar-se-ão como válidos 

os valores unitários, caso a discrepância seja entre os valores em algarismo e por extenso 

prevalecerão os últimos.  

7.3 - Após a abertura dos envelopes relativos às Propostas de Preços, o Pregoeiro poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, 

nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será dada 

continuidade ao certame.  

7.4 - O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que 

ela se realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.  

7.5 - Não serão consideradas, com critérios de classificação ou desempate das propostas, 

quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital;  

7.6 - Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, os papéis que contém as propostas de 

preços deverão estar preferencialmente dispostos e numerados em ordem crescente.  

7.7 - Após a fase de abertura de “Proposta de Preços”, não caberá desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pelo Pregoeiro.  

8. – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   

8.1 - Deverão ser apresentadas as seguintes declarações:  

a) Declaração pela licitante de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do 

parágrafo 2°, art. 32 da Lei 8.666/93 (Anexo VI);  

b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, de perigo ou 

insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, na forma do artigo 27 da Lei Federal nº  8.666/93, 

de acordo com a Lei Federal nº 9.854/02 (conforme modelo - Anexo VI);  

c) Declaração que não possui em seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo 

função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe dê poderes para decidir no âmbito da 

empresa (Inciso III do art.9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº 04/90), (conforme 

modelo - Anexo VI).  

8.2 - Para habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes 

documentos relativos a:  

8.2.1 – Habilitação Jurídica 
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a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;  

b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes, devidamente registrados;  

c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, em exercício;  

d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas 

jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

f) Cópia da Cédula de identidade do (s) proprietário (s), dos sócios ou do diretor da empresa.  

8.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “f” do subitem 8.2.1 não precisarão 

constar no envelope nº 02 - Documentos de Habilitação se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

8.2.2 - Qualificação Econômica – Financeira  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

datada dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão.  

8.2.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

b) Prova de Regularidade de Tributos Federais e quanto a Dívida Ativa da União;  

c) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de licitações, onde 

a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, para empresas sediadas no Estado de 

Mato Grosso, e para as empresas sediadas em outras Unidades da Federação trazer a certidão do 

respectivo órgão expedidor.   

d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do 

respectivo domicílio tributário.   

d1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas „c” e “d”, de forma 

consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.  

e) Certidão Negativa Municipal, expedida na sede ou domicílio do licitante;  

f) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);   

g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (conforme Lei 12.440/2011);  

i) Alvará de localização e funcionamento de 2014 
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OBS.: A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa;  

8.2.4 - Qualificação Técnica  

 

a) A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente 
deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas), que comprovem desempenhos anteriores ou 
atuais de forma satisfatória, com o objeto desta licitação. 
 
b)  Atestado de Homologação fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Finanças, nos termos deste edital conforme Anexo VII. 

8.3 – Da Autenticação   

8.3.1 - Os documentos necessários à habilitação e ao credenciamento deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, não se aplicando aos 

documentos extraídos via internet.   

8.4 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

8.5 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 

dúvida e julgar necessário. 

8.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

8.7 - Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for 

evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para 

dirimir a dúvida.  

8.8 - Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o 

proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.  

8.9 - Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 

do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 

estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.  

9. – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

9.1 - O julgamento da habilitação dos interessados será realizado com a abertura do ENVELOPE Nº 

02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da pessoa jurídica melhor classificada e será feito à vista do 

exame dos documentos apresentados.  

9.2 - Após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, o Pregoeiro poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, 

nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será 

apresentado o resultado do julgamento da habilitação.  

9.3 - O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada não impedirá que 

ela se realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.  
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9.4 - Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, validamente e em 

conformidade com este instrumento convocatório.  

9.4.1 - Será julgado inabilitado o licitante que não atender às exigências deste instrumento 

convocatório, notadamente quanto a não apresentação ou apresentação irregular de qualquer 

documento solicitado.  

9.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

atendendo o que determina o artigo 43, da Lei Complementar n° 123/06.  

9.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à 

declaração de vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 

a regularização da documentação.  

9.7 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.6, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Legislação pertinente, sendo facultado 

à instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou cancelar a licitação.  

9.8 - Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, salvo aqueles que não 

tenham validade (Documentos relativos à qualificação jurídica, Cartão do CNPJ, inscrição no cadastro 

de contribuintes estadual ou municipal), para os demais, quando o prazo de validade não estiver 

mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 60 (sessenta) dias antes da 

apresentação dos documentos de habilitação e propostas.  

9.9 - Os documentos exigidos quando emitidos através da INTERNET terão sua autenticidade 

verificada pelo município.  

9.10 - Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, a documentação deverá 

preferencialmente estar organizada e numerada em ordem crescente.  

9.11 - Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação, a irregularidade formal que não 

afete o conteúdo ou a idoneidade do documento.  

10. – DO PROCEDIMENTO NO PREGÃO  

10.1 – Iniciada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes legais, apresentarão a 

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO (SEPARADAMENTE DOS ENVELOPES Nº 01 e 02).   

10.2 - Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-á a 

abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes rubricando-as facultando-se aos 

representantes das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas;  

10.3 - O procedimento licitatório terá início com a abertura de “Propostas”, sendo realizado 

julgamento das mesmas de forma objetiva, em conformidade com o tipo de licitação, critérios 

estabelecidos neste instrumento convocatório, e com fatores exclusivamente nele referidos;  

10.4 - Será verificado o atendimento das propostas às condições definidas neste edital, sendo 

desclassificadas, pelo Pregoeiro aquelas que não atendam ao Instrumento Convocatório;  
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10.5 - Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à 

própria comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, 

oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida;  

10.6 - A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para 

tanto, suspender a sessão pública;  

10.7 - Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso;  

10.8 - Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais a proposta 

de menor preço e as demais propostas cujos valores estejam no intervalo de no máximo 10 % (dez) 

por cento do menor preço classificado;  

10.9 - Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, nas 

condições do subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo 

de 03 (três), salvo empate, para poderem participar da etapa de lances verbais;  

10.10 - A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances em virtude 

da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como também a classificação de 

apenas 02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais;  

10.11 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 

que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;  

10.12 - O pregoeiro convidará individualmente o representante da licitante classificada que ofereceu a 

proposta escrita de maior preço, a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das demais 

empresas selecionadas na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a 

proposta de menor valor;  

10.13 - Só serão aceitos lances verbais inferiores ao menor preço obtido;  

10.14 - O licitante que não apresentar lance para um LOTE não ficará impedido de participar dos 

próximos, caso ocorra;  

10.15 - Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às 

ofertas, exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO POR LOTE;  

10.16 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será 

assegurada preferência de contratação, situação denominada por empate ficto, conforme 

disposto na LC n.º 123/2006.  

10.16.1 - Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:  

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela de menor preço;  

b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;  

c) Não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela regra do 

empate ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
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d) Na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para 

apresentar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo, sob pena de 

preclusão;  

e) Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da 

licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  

f) Os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a melhor 

oferta final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.   

10.17 - Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo Pregoeiro a 

aceitabilidade da proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a contratação, 

decidindo a respeito;  

10.18 - Em todos os casos será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em 

busca do menor preço;  

10.19 - Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas e lances verbais, se 

houver), proceder-se-á a abertura do envelope nº 02 – Documentos de Habilitação do licitante 

vencedor (classificado em 1º lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de habilitação do 

2º lugar e assim sucessivamente até que o seguinte classificado preencha as condições de habilitação 

seja declarado licitante vencedor, nas condições propostas neste Pregão.  

10.20 - Os documentos de habilitação das licitantes remanescentes permanecerão em poder do 

Pregoeiro até a assinatura da Ata de Registro de Preços pelo licitante vencedor e serão retirados 

mediante recibo pelo representante legal da licitante.  

10.21 - Após o desenrolar de todos os atos, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será 

assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.  

10.22 - Caso algum licitante deseje impetrar recurso administrativo único contra decisão do Pregoeiro 

deverá consignar tal intenção em ata de forma fundamentada, sob pena de decair tal direito;  

10.23 - O prazo para impetração dos memoriais escritos do recurso administrativo é de 02 (dois) dias 

úteis, contados a partir da data de comunicação do ato que o motivou.  

10.24 - O município de Curvelândia-MT poderá conferir prazo de 08 (oito) dias úteis para as licitantes, 

caso todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas numa mesma fase), a fim de que as mesmas 

possam adequar propostas ou documentação, conforme o caso.  

11. – DOS RECURSOS   

11.1 - Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do 

vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar os atos e a síntese das suas razões 

(motivação), que serão registrados em ata;  

11.2 - O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por 

quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu 

fundamento, ser consignada em ata;  

11.3 - Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá 

juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais 

contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos 

memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão;  
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11.4 - As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar 

suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento 

do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos;  

11.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro 

adjudicar o objeto à vencedora;  

11.6 - Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:  

11.6.1 - O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e 

contrarrazões;  

11.6.2 - Encerrados os prazos acima, a Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas 

razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;  

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

aproveitamento;  

11.8 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala de Licitações e 

Contratos, em dias úteis, no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas;  

11.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo Prefeito 

Municipal, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o procedimento licitatório ao 

licitante vencedor;  

11.10 - A homologação ao licitante vencedor deste Pregão Presencial não obriga a Prefeitura à 

contratação do objeto licitado;  

11.11 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso;  

 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa.  

11.12 - Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente.  

12. - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

12.1 - Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o 

fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, apontando de forma 

clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. As petições deverão ser 

protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto a 

Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura.  

12.2 - Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso 

a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame;  
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12.3 - Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 

execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar 

a pena estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02 e demais legislações pertinente ao objeto 

licitado.  

12.4 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 

multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.  

13. – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS   

13.1 - O objeto desta licitação deverão obedecer, às normas técnicas, obedecendo quando 
for o caso, legislação especifica quanto a prestação do serviço e atender estritamente as 
discriminações dos itens constantes no Anexo I. 

13.2 A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os 
atender de acordo com este Edital, incorrerá nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, 
“caput” da Lei nº 10.520/2002. 

13.3 A empresa Contratada deverá prestar os serviços de acordo com o Edital e seus anexos, 
sendo que a inobservância destas condições implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de 
reclamação por parte da contratada 

13.4 O serviço em desconformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos, acarretará a 
correção, caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas legais 
cabíveis. 

14. – DO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS ENTREGUES   

14.1 - O pagamento será efetuado através de credito em conta corrente da CONTRATADA, ou através de 

cheque nominal diretamente na tesouraria desta Prefeitura após a entrega dos produtos, mediante a 

apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor designado pelo Município e comprovação das 

regularidades junto ao INSS e FGTS e serão pagos até o 10º dia útil do mês subsequente ao abastecimento 

dos veículos e maquinários.  

14.2 - A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, a descrição dos produtos entregues a esta 

Prefeitura, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento; 14.2.1 

- Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas a contratada, para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após 

a reapresentação das notas fiscais.  

14.2.2 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual, nem 

isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos 

produtos entregues.  

14.3 – A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;  

14.4 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do detentor da ARP.  
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15. – DA DOTAÇÃO ORAÇAMENTARIA   

15.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento do município nas rúblicas:  

 

SECRETARIA  DOTAÇÃO 

Secretaria Mun. de Adm. Plan. E finanças 03.01. 04.122.0003.33.90.39 

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO  

16.1 - A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a 

homologação do Prefeito Municipal.  

16.2 - Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 

readequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;  

16.3 - No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços, vindo a 

decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Prefeito Municipal poderá revogá-la, ou 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual 

prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada.  

17. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1 - A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 

sujeita às penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, 

fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:  

17.1.1 - Por atraso injustificado na entrega dos produtos;  

17.1.1.1 - Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento); 17.1.1.2 - Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;  

17.1.1.3 - No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 

devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% 

(quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.  

17.1.2 - Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 

Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:  

17.1.2.1 - advertência,  

17.1.2.2 - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização 

dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT;  

17.1.2.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Prefeitura Municipal de Curvelândia por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

17.2 - As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 

administrativa ou judicialmente;  
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17.3 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a esta Prefeitura;  

17.4 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis;  

17.5 - Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 

comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de 

atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante 

previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:  

17.5.1 - Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento; 

17.5.2 - Cancelamento da Ata de Registro de Preço, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 

paralisação do fornecimento;  

17.6 - As penalidades serão obrigatoriamente publicadas, e no caso de ficar impedida de licitar e 

contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais.  

17.7 - Das decisões proferidas pela Administração cabem:  

a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da 

Lei Federal nº 8.666/93;  

b) Representação a Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico.  

c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT nos casos de 

declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis a contar da intimação do ato.   

18. – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

18.1 - Considerando o prazo de validade da ata de registro de preços e, em atendimento ao §1º do 

artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º § 1º, da Medida Provisória 1488-16, de 

2/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja 

completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas 

indicadas no preâmbulo deste edital, o qual integra a presente ata de Registro de Preços.  

18.2 - Os produtos, com o valor definido no Pregão, poderão sofrer reajuste de preços do objeto, 

durante o período contratual, quantas vezes forem necessárias, na mesma proporção decorrente 

de acréscimo ou decréscimo, conforme autorização do Governo Federal, com a finalidade de manter 

o equilíbrio econômico e financeiro, quando:  

a) Solicitada pela CONTRATADA, junto ao setor competente do ÓRGÃO, devidamente 

protocolado;  

b) Solicitada pelo ÓRGÃO, junto a CONTRATADA, devidamente protocolado.  

19. - CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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19.1 - A convocação da detentora da ARP pela Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, será 

formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do 

Instrumento Contratual, retirar a nota de empenho, ordem de Fornecimento, ou instrumento 

equivalente, que será emitida pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.  

19.2 - O não comparecimento do fornecedor convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às 

sanções previstas neste Edital;  

19.3 - A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da Administração da Contratante, com atribuições específicas, devidamente 

designadas pela autoridade competente. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93). 

20. – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1 - As obrigações decorrentes deste Pregão estarão consubstanciados em Ata de Registro de 

Preços cuja minuta consta do Anexo VII; 

20.2 - Os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ao fim 

da licitação.   

20.3 - A Ata de Registro terá sua vigência por 12(doze) meses, contados a partir da assinatura e 

publicação na Imprensa Oficial do Município.  

20.3.1 - O prazo para assinatura da ata de registro será de 5 (cinco) dias, contados da convocação 

formal da adjudicatária;  

20.4 - A Ata de Registro de Preço-ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, 

mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura 

e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo 

licitatório;  

20.5 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar 

os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para aquisição dos produtos, nos 

respectivos preços registrados, nas seguintes hipóteses:  

20.5.1 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente exclusão 

do Registro de Preços, inclusive em caso fortuito ou de força maior.  

20.5.2 - Revisão do preço unitário do primeiro classificado, quando o novo preço, calculado com base 

nos quantitativos inicialmente estimados, resultar superior ao preço do segundo classificado.  

20.5.3 - Nessa hipótese, nova ordem de classificação deverá ser estabelecida entre os adjudicatários.  

20.5.4 - Os adjudicatários convocados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar 

quanto à manutenção do seu preço registrado ou solicitar sua revisão, para a entrega do saldo do 

quantitativo no período remanescente da Ata.  

20.6 - Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual.  

20.7 - A existência do preço registrado não obriga o Município de Curvelândia-MT, a firmar as 

contratações que dele poderão advir, os quais serão requisitados de acordo com as necessidades deste 

Município, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à 

detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.   



Estado de Mato Grosso 

 Prefeitura Municipal de Curvelândia  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  

FONE/FAX: (65) 3273-1275 – E-mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br 

Rua São Bernardo, Nº 523 – Centro – CEP: 78.237-000 – Curvelândia – Mato Grosso  

               Pág: 17/60  
  

20.8 - Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 77 e 78 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 19 deste Edital do 

Pregão Presencial;  

20.9 - A critério desta Prefeitura, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos hábeis, tais 

como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do 

artigo 62 da Lei n. 8.666/93.  

21. - DISPOSIÇÕES GERAIS  

21.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;  

21.2 - Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;  

21.3 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, bem 

como são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação;  

21.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta 

Prefeitura;  

21.5 - O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais 

observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo;  

21.6 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição;  

21.7 - As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Mirassol D‟ Oeste– MT, 

com exclusão de qualquer outro;  

21.8 - O Pregoeiro poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de repregar, devendo as 

licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão;  

21.9 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação na Imprensa Oficial e na 

página web da Prefeitura Municipal de Curvelândia (www.curvelandia.mt.gov.br), salvo com referência 

àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes 

presentes na sessão.  

21.10 - A Prefeitura Municipal de Curvelândia, providenciará o comprovante da publicação do aviso do 

edital, do resultado da licitação, do extrato da Ata e dos demais atos relativos a publicidade do 

certame.  

21.11 - Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93, 

do Decreto Municipal nº 001/2007, e da Lei Complementar 123/2006.  

22. - ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO  
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22.1 - São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes 

anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:  

ANEXO I - Termo de Referência e Descrição Detalhada do Objeto 

ANEXO II – Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

ANEXO III -  Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento;   

ANEXO V - Declaração para Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VI - Declaração de Inexistência de fato impeditivo para habilitação;   

ANEXO VII – Atestado de Homologação da Visita 

ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços.  

 

 

Curvelândia-MT, 28 de Janeiro de 2014.  

 

 

JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS FILHO 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROJETO BÁSICO - Especificações técnicas dos serviços 

 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
 
 
2. - OBJETO DO PREGÃO 
 
Contratação de Empresa Especializada para Licenciamento de Soluções de Tecnologia da Informação para 
Gestão Pública, incluindo a Conversão, Migração, Implantação, Treinamento de usuários, Customização 
banco de dados e Manutenção nos termos fixados neste EDITAL e seus anexos. 
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
A abertura do Processo Licitatório para Locação de Software na área de Gestão Pública justifica-se pela 
necessidade em dar continuidade organizacional da Administração Pública deste Município, no intuito de 
proporcionar maior celeridade e integralização dos setores aos procedimentos contábeis, financeiros, 
orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como da fiscalização das atividades inerentes a estes, 
cumprindo o propósito para haja exercício do controle na aplicação dos recursos em conformidade com a 
legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 101/2000 e posteriores alterações, sob o ângulo da 
legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública.  
 
Considerando que a Prefeitura de Curvelândia não dispõe de software de sua propriedade nem de equipe 
técnica em seu quadro para desenvolver os sistemas de informática (TI), mas somente servidores para 
manutenção de equipamentos de informática, bem ainda que a administração pública deve privar pela 
eficiência e eficácia, no esforço conjunto de melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na 
elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, assim como de 
todos os documentos exigidos pela legislação vigente; e, considerando, finalmente a necessidade de 
otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário 
tal contratação para automatização da administração, com software moderno e ágil que permita uma gestão 
organizada e atualizada com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos 
administrativos, com alimentação diária de dados, permitindo que sejam acompanhadas as atividades diárias 
e mensais de todos os setores, bem como a emissão de documentos consolidados.  
Os softwares serão interligados em rede local, dentro da Prefeitura de Curvelândia e outros pontos de 
acesso, de forma que sejam trabalhados paralelamente, permitindo assim que todos os setores funcionem 
integrados simultaneamente. 
 
 
Parte 1 - Implantação de Programas  
 
01 - Conversão de Bases de Dados 
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Os dados que compõem as bases de informações atualmente existentes deverão ser convertidos para a 
nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do certame. 
 
A Prefeitura não fornecerá as estruturas dos dados a serem convertidos. O licitante vencedor deverá 
realizar engenharia reversa para obter os dados a partir das bases atuais que são utilizadas. Esses dados 
serão disponibilizados imediatamente após a assinatura de contrato e terão o prazo de 07 (sete) dias para 
serem convertidos. 
 
 
02 - Implantação de Programas 
 
   A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de uma semana, já com as bases 
contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação do Município, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
 
03 - Treinamento de pessoal 
 
   Simultaneamente à implantação dos programas, deverá ser feito o treinamento do pessoal 
demonstrando a funcionalidade do programa, seus recursos e limitações. 
 
 
Parte 2 - Requisitos Mínimos 
 
 
Os programas deverão apresentar, no mínimo as seguintes condições: 
 
 
01 - Ser executados em ambiente multi usuário, em arquitetura cliente-servidor;  
02 - Possuir interface gráfica, com menus pulldown; 
03 - Ser desenvolvido em linguagem compilada sem runtime; 
04 - Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações contendo, no 
mínimo: a) Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações; b) Controle de 
direitos ou permissões dos usuários ao nível de comandos disponível na interface e c) Possibilidade de 
habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário. 
05 - Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e tabelas legais, no servidor 
de aplicações, a partir do site do fornecedor; 
06 - Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas; 
07 - Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de layout e impressão de logotipos; 
08 - Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta, arquivo para 
transporte ou publicação e em tela; 
09 - Possuir histórico (log.) de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, alterações e exclusões) 
permitindo sua consulta e impressão para auditoria; 
10 - Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos dados.  
11- Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos. 
12 - Todos os sistemas deverão estar integrados entre si, permitindo a troca de informações e evitando a 
duplicidade de lançamentos de registros pelos diversos setores envolvidos. 
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13 - Estar preparado para a geração dos dados no padrão APLIC do TCE/MT; 
14 - Disponibilizar rapidez e praticidade na implantação/atualização de aplicativos e sistemas 
disponibilizados nos equipamentos dos usuários. 
15 - Permitir a importação e vinculação de imagens diretamente no banco de dados dos programas 
licitados.  
16 - Conter integração de movimentos afins para Eliminação de retrabalho; 
17 - Atender a Legislação Vigente, dentre elas destaca-se: Lei 4.320/64, Lei 101/2005, Lei 8.666/93, 
Dispositivos Legais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Secretaria da Fazenda Federal. 
 
 
B) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
 
   Os proponentes não precisam possuir programas com os nomes indicados, nem 
distribuídos na forma abaixo especificada, entretanto, os programas ou módulos apresentados pelo 
proponente deverão atender todas as exigências especificadas nos itens que compõem esta parte. 
 
 
01 - Contabilidade Pública 
 
   O Sistema de Contabilidade Pública, em linguagem para Windows, deve atender as normas 
legais de orçamento, contabilidade e balanços, e se constituir em útil e prático instrumento de gestão da 
administração Pública Municipal, apresentando resumidamente, em seus módulos, as seguintes 
características: 
 
a) Auxiliar nos lançamentos e registros da execução, permitindo controle seguro de todos os 
compromissos, sem deixar de atender todas as exigências legais; 
 
b) Permitir e auxiliar a elaboração e controle do orçamento, da execução contábil e as demonstrações 
contábeis, em estrita obediência às exigências da Lei nº 4.320, de 17/03/64, e suas alterações posteriores, e 
da Lei Complementar nº 101, de 04/05/00; 
 
c) Produzir demonstrativos tanto nos modelos do Tribunal de Contas Estadual, como nos modelos da 
Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda; 
 
d) Permitir a elaboração de requisições de compra ou de empenhos, independente do processo de 
licitação; 
 
e) Iniciar e conduzir o usuário em todo o processamento de compras, com a simples formalização de 
um pedido de compra, passando por todo o processo de licitação, todas as fases da despesa, registros de 
entradas e saídas do almoxarifado, controle de frota, até o registro de bens patrimoniais; 
 
f) Executar, automaticamente, o processo completo de despesa, a partir de um simples pedido de 
compra, produzindo todo o processo apresentando os seguintes documentos: emissão automática do(s) 
empenho(s); 
 
g) Atender às disposições da Lei Complementar 131 e suas alterações (portal de transparência); 
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h) Registrar o fluxo de lançamento em seis sistemas (ativo, passivo, despesas, receitas, resultado 
aumentativo e resultado diminutivo); 
 
i) Processar automaticamente o encerramento de contas do exercício; 
 
j) Processar automaticamente a abertura do exercício com os saldos do exercício anterior; 
 
k) Processar e imprimir todos os demonstrativos e anexos do balanço anual previstos na Lei nº 
4.320/64, na Lei Complementar nº 101/00 e pelo TCE; 
 
l) Produzir, sem interferência do usuário, todos os demonstrativos do balanço anual, tanto 
consolidados, não consolidados, de fundos, autarquias ou de um simples vínculo à fonte de recurso; 
 
m) Analisar, imprimir e apontar eventuais divergências nos anexos dos balanços; 
 
n) Processar todos os demonstrativos para atendimento dos dispositivos e normas legais referentes ao 
ensino; 
 
o) Processar análises e demonstrativos para acompanhamento diário, decendial, mensal e trimestral, 
norteando a correta aplicação dos recursos vinculados ao ensino; 
 
p) Processar e produzir, além dos demonstrativos oficiais de aplicação, demonstrativos gerenciais que 
facilitem o controle da aplicação; 
 
q) Processar todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos moldes das Portarias do 
MF/STN e do Tribunal de Contas Estadual, com periodicidade pré-estipulada pelo usuário, para adoção de 
medidas e cumprimento das exigências legais; 
 
r) Produzir, automaticamente, todos os demonstrativos mensais e o próprio Home Page contas 
públicas, conforme exigências da Lei Federal nº 9.755/98 e da IN nº 28 do TCU; 
 
s) Processar dados e preparar automaticamente a página para divulgação na Internet, gerando todos os 
demonstrativos exigidos pelo TCU e pela LC nº 101/00, em formato HTML ou PDF; 
 
t) Permitir a elaboração e controle do orçamento ao balanço do município, obedecendo a todas as 
exigências da Lei nº 4.320/64, e suas alterações posteriores; 
 
u) Integrado ao PPA e à LDO, o orçamento deverá ser programado para processar todos os 
demonstrativos exigidos pelas normas legais; 
 
v) Atualizar, automaticamente, no sistema, todos os anos, todas as tabelas de classificações 
orçamentárias, de acordo com as Portarias MF/STN; 
 
w) Fazer análises de aplicações vinculadas e produzir demonstrativos individualizados por fundos 
especiais e entidades da administração indireta; 
 
x) Permitir a execução de levantamento de dados e estudos para a elaboração do PPA e da LDO; 
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y) Permitir um nível elevado de detalhamento dos programas de governo, aplicando níveis de 
prioridade e auxiliar na equalização do equilíbrio entre receitas e despesas, ano a ano; 
 
z) Auxiliar a projeção de receitas e despesas no período do PPA, com base no período anterior; 
 

aa) Permitir a elaboração da LDO em estrita observância das previsões do PPA, permitindo alterações, 
inclusões e exclusões de programas; 
 
bb) Consolidação: faz a incorporação ou consolidação mensal automática da execução contábil, através 
de arquivos magnéticos; 
 
cc) Na administração direta, receber os dados contábeis exportados pelas entidades da administração 
indireta; 
 
dd) Na administração indireta, exportar os dados contábeis para incorporação na administração direta, 
se necessário; 
 
ee) Entre as unidades orçamentárias executoras, permitir o funcionamento integrado e consolidado em 
uma única base de dados e servidor.  
 
 
02 - Folha de Pagamentos 
 
O Sistema de Pessoal deverá ser multiempresa, multitarefa e multiusuário, com permissão por perfil de 

acesso as telas, empresas, divisões e lançamento de eventos. Deverá possuir senha de acesso criptografada. 

Todos os relatórios do sistema poderão ser alterados pelo usuário, além de serem armazenados mais de um 

layout de relatório para cada criado. As telas de manutenção, cálculo e relatórios deverão ser padronizadas 

para fácil assimilação, além das telas de cadastros possuírem filtragem e ordenação flexível e opção de 

impressão com layout personalizado: 
 
a) Todo o sistema deverá ser parametrizado e as configurações de integração contábil deverão ser 
feitas conforme as categorias de despesas;   
 
b) A tabela de cargos com CBO possuirá opção para SIPREV, controle de progressão salarial, 
histórico de alterações legais, etc.;  
 
c) O crédito bancário pode ser configurado para diversos bancos, agências, contas, convênios e 
layouts;  
 

d) A tabela de eventos deverá oferecer múltiplas opções de fórmulas, permitir a configuração de 

inúmeras bases de cálculo, tais como, a soma de outros eventos, base de valor fixo, uma referência salarial 

diferente do salário base, vantagens fixas, entre outros;  
 

e) Possibilitar a inserção de novas opções de cálculos posteriores ao valor encontrado e intervalo de 

percentual semelhante ao mecanismo de alíquota para previdência;   
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f) Possuir parâmetros específicos para programação de pagamento de adicionais de tempo de serviços, 
também com opção de intervalo de percentual, com base na quantidade de anos e demonstração legível do 
progresso do adicional no holerite;  
 
g) Deverá oferecer possibilidade de manipulação completa dos dados do trabalhador, tais como 
características físicas e pessoais, informações de admissão, situação, eventos fixos, movimento férias, 
SIPREV, licenças e afastamentos, cadastro de dependentes, pensão alimentícia, histórico de transferência, 
individual e coletiva de cargo, salário, divisão, subdivisão, unidade/custeio e local de trabalho; 
 
h) Possuir assistente para inclusão de eventos fixos e eventuais coletivos, filtrado por diversos 
critérios, possuir manutenção de eventos variáveis otimizado para lançamento de empréstimos gerando 
apenas um registro;   
 

i) Possibilitar a importação, em layout específico, de arquivos de convênios e empréstimos com 

validação da situação do trabalhador e gerar e-mail de crítica para retorno; 

 

j) Possuir declarações ao INSS CAT e PPP,  
 
k) Registrar e manipular informações de controle dos dispositivos de avaliação exigidos pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 04/07/98;  
 
l) Possuir manutenção do cadastro e do movimento mensal de contribuintes autônomos e tomador 
de obra para informações à SEFIP;  
 

m) O cálculo da folha mensal deverá conter as opções de individualizada ou geral, adiantamento ou 

antecipação salarial recibo de férias com opção de impressão apenas das gozadas e abono pecuniário;  

 

n) Cálculo de licença-prêmio;  

 
o) Folha complementar com diversas opções de apuração e demonstração no mês desejado;  
 

p) Adiantamento e fechamento do 13º salário, com opção de pagamento da primeira parcela ao longo 

do exercício por diversos critérios, tais como mês do aniversário, solicitação do servidor, etc.;  
 
 
q) Rescisão normal e complementar;  
 

r) Possibilitar a impressão do recibo de pagamento em papel personalizado, inclusive frente e verso, e 

formulário fixo de gráfica com alta velocidade em impressoras matriciais;   
 
s) Folha de pagamento e resumo completo para contabilização;  
 
t) Relação da previdência, IRRF e FGTS com totalização por Guia de Recolhimento;  
 
u) Geração de arquivos conforme layout para SEFIP, CAGED, SIPREV, RAIS, DIRF, crédito 
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bancário com opção para gerar grupos intercalados de cargo, divisão, subdivisão, unidade/custeio, vínculo, 
entre outros;  
 

v) Relação de trabalhadores que possuem um determinado evento no cadastro de fixos, eventuais ou 

no movimento, com diversos filtros, agrupamentos e ordenações;  
 
w) Possibilitar opção para impressão de demonstrativo de cargos/funções/empregos entre outros 
arquivos e relatórios para Tribunal de Contas;   
 
x) Controle do PIS/PASEP, desde a informação solicitada pelo banco até os valores a serem pagos na 
folha;   
 
y) Emissão de etiquetas personalizadas;  
 
z) Gerador de relatórios;  
 
aa) Informe de rendimentos;  
 
bb) Ficha financeira do trabalhador por período, ficha financeira da unidade/custeio, planilha de custos, 
etc;   
 
cc) Manutenção de concursos, processos seletivos e currículo;  
 
dd) Importação e cálculo de cartão de ponto conforme portaria MTE 1510/2009;  
 
ee) Cálculo e controle de margem consignável;  
 
ff) Possibilitar criação de campos personalizados no cadastro do trabalhador;  
 
gg) Permitir a criação de layout de importação de valores eventuais;  
 
hh) Permitir a criação de layout de exportação de qualquer dado do sistema;  
 
ii) Controlar e executar atos de pessoal com possibilidade de gerar o documento ou armazenar o PDF.  
 
 
3 - TRIBUTÁRIO  
 
 
Possibilitar diversos tipos de lançamento e controlar, de forma segura, os Tributos Municipais, tais como: 

Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre 

Transmissão de Bens Inter-Vivos, Taxa de Serviços Urbanos (Iluminação Pública, Coleta de Lixo, Limpeza 

Pública, Conservação de Vias, Incêndio, etc.), Taxa de Licença, fiscalização e Funcionamento, Taxa de 

Conservação de Estradas Municipais, Alvará, dentre outros;  
Possuir controle de usuários e de LOG avançados, onde o sistema armazena todas as operações feitas por 

todos os usuários. Todos os relatórios devem ser abertos, permitindo ao usuário alterações de layout de 
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qualquer impressão como Guias de Recolhimento, Certidões, Alvarás, Petições Judiciais, Extratos de 

Lançamento, etc. Todas as guias de recolhimento emitidas devem obedecer os padrões FEBRABAN, 

agilizando o processo de arrecadação em qualquer praça da rede bancária conveniada, bem como no 

processo de liquidação e baixa de pagamentos, através de arquivos de retorno magnéticos: 

 
a) O sistema deverá conter controle dos impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, 

com cadastro de todos os imóveis edificados e não edificados para lançamento, gravação do histórico das 

alterações cadastrais, impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para 

análise; 

b) O sistema deverá conter controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das 

declarações de serviços de tomadores e prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a 

fiscalização; 

c) O sistema deverá conter cadastro de propriedades rurais, emissão de guias de recolhimento 

referentes conservação de estradas, de acordo com o índice de utilização de cada propriedade e escoamento 

de produção; 

d) O sistema deverá controlar todos os tipos de receitas, as chamadas receitas diversas, e possuir um 

sistema de definição de valores flexível, visando uma fácil montagem das fórmulas de cálculos e controle de 

infrações; 

e) O sistema deverá controlar dívidas, pagamentos, parcelamentos e reparcelamentos; 

f) Deverá emitir relatórios gerenciais, balancetes e gráficos, bem como realizar todo o controle da 

dívida ativa, sem perda dos históricos;  

g) Realizar a integração entre a Prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de recebimentos e 

também controlar contratos de débito automático e a emissão de relatórios;  

h) Realizar a integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as 

informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

i) Controlar, de forma rápida e eficiente, os recebimentos de guias e carnê, efetuando a baixa dos 

mesmos em tempo real no financeiro, bem como controlar, ainda, o troco, a abertura e fechamento, a 

sangria, as autenticações e qualquer tipo de saída ou entrada de dinheiro; 

j) Controlar as execuções judiciais, honorários advocatícios, custas processuais e, ainda, toda a 

tramitação dos processos.  

k) Deverá possuir, também, a emissão de certidões e petições; 
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l) Possibilitar carregar as receitas arrecadadas pelo sistema de arrecadação diretamente para a 

movimentação de receita do sistema de contabilidade, sem auxílio de arquivo. Desde que seja feito o 

fechamento do dia no sistema de arrecadação.  

m) Permitir Consultar dívidas do fornecedor no ato do empenho pela pesquisa do fornecedor ou ao 

sair do código do fornecedor e o cadastro do fornecedor for localizado no sistema de arrecadação pelo 

CNPJ ou CPF, caso o fornecedor possuir dívida no sistema de arrecadação perguntar se deseja visualizar a 

dívida, mostrando as dívidas em aberto no ato do empenho;  

n) Permitir configurar a conciliação bancária para que a mesma funcione manualmente ou automática 

através do arquivo bancário;  

o) O sistema deverá permitir o lançamento do ITBI de forma instantânea, com a comparação dos 

valores declarados com o valor venal vigente, com registro da base de cálculo (incluindo as unidades). 

Possibilitar a emissão automática da guia de recolhimento contendo a identificação do transmitente, 

adquirente, localização e característica do imóvel e demonstração dos valores apurados. Proceder ainda 

atualização do compromissário com seus dados atuais automaticamente.  

p) Permitir o controle e o relacionamento dos arquivos gráficos dos projetos, gerados pelos 

respectivos responsáveis técnicos.  

q) O sistema deverá possuir opção de consulta e acompanhamento do trâmite do processo de 

aprovação do projeto, com opção para manifesto ou complementação de dados por parte do responsável 

técnico. Mesmo depois da obra concluída o responsável técnico continuará tendo acesso aos projetos 

pertencentes ao seu acervo técnico. 

r) Permitir a emissão automática do habite-se, verificando o recolhimento da respectiva taxa. 

s) Possibilitar a geração do arquivo de remessa dentro das especificações do SISOBRANET. 

t) Possuir a emissão do relatório mensal dos projetos aprovados para o CREA.  

u) O sistema deverá disponibilizar opção de envio de notificações, tanto para o responsável técnico, 

como para o proprietário do imóvel, quanto aos esclarecimentos referentes à aprovação em curso.  

v) O sistema deverá permitir que o contribuinte assim como o responsável técnico, através de sua 

senha possa consultar os dados de sua obra.  

w) O sistema deverá possuir controle dos terrenos dos cemitérios, com as suas características, 

localização respectivos proprietários.  

x) O sistema deverá permitir o registro dos óbitos, com o controle dos dados pessoais do falecido e 

dados físicos das sepulturas (terrenos).  
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y) sistema deverá permitir a emissão das guias de recolhimento, autorização para sepultamento, 

construção e reforma de sepulturas.  

z) O sistema deverá fazer respeitar as regras da Política de Privacidade vigente, mantendo o sigilo da 

informação, quando disponibilizar acesso dos dados aos seus prepostos, como: contadores (empresas), 

imobiliárias (imóveis administrados) e responsáveis técnicos (projetos). 

aa) O sistema deverá possuir espaço exclusivo para a publicação das regulamentações referentes a 

disponibilidade de acesso e serviços.  

 
4 - Saúde  
 
Sistema que controle todo o atendimento ambulatorial e hospitalar das unidades de saúde, atendendo todas 
as normas e exigências do SUS, de acordo com a NOB-96 e as portarias que regulamentaram a nova tabela 
de procedimentos e suas definições;  
Deverá possibilitar que o controle seja feito através de várias Unidades de Saúde interligadas a uma central, 

devendo ter integração com o CADSUS (Cartão Único de Saúde), permitindo que sejam importados todos 

os pacientes cadastrados no sistema do DATASUS:   
Referente ao cadastro de pacientes, o sistema deverá oferecer ficha completa do paciente, com informações 
pessoais, dados e características do domicílio, documentação, cadastro da família, programas sociais e 
anexos digitalizados. 
a) Deverá permitir o controle de pacientes ativos e inativos e o cadastro único, quando trabalhando 
com várias unidades de saúde interligadas através de uma central;  
b) Com referência ao prontuário do paciente, este deverá conter o histórico, referente a todos os 

procedimentos e serviços prestados ao paciente, em todas as suas passagens por qualquer unidade de saúde 

cadastrada no sistema, desde informações sobre as fichas de atendimento, receitas emitidas ao paciente, 

exames realizados e seus resultados, vacinas aplicadas e doenças diagnosticadas; 
 
c) A ficha de atendimento devera tornar o processo de atendimento rápido e eficaz. Devera conter 
layout personalizável que possibilidade de impressão do histórico contendo os três últimos atendimentos, 
para acompanhamento médico;  
d) Deverá disponibilizar um módulo pra ser usado pelo profissional no consultório que permita 
registrar os detalhes do atendimento, procedimentos realizados, hipótese diagnóstica e emitir receitas, guias 
de encaminhamento, solicitações e atestados permitindo visualizar de forma simples e objetiva os dados 
coletados na triagem bem como todo o histórico do paciente no município.  
e) No lançamento da receita o sistema devera mostrar a quantidade em estoque de cada medicamento 
ajudando o profissional a optar por um ou outro baseando-se na disponibilidade; 
f) O sistema devera permitir um controle eficiente dos agendamentos de consultas, transportes e de 
exames, de acordo com as disponibilidades existentes; 
g) O sistema devera conter um módulo de farmácia que permita um controle de toda a movimentação 
de estoque de medicamentos e materiais das unidades de saúde. Devera ainda, possibilitar um controle dos 
medicamentos por lotes, vencimentos e estoque mínimo; 
h) O cadastramento dos produtos devera ser definido através de grupos e subgrupos, para facilitar na 

organização do estoque. A tela de cadastro de produtos deverá conter toda a movimentação física e 

financeira sobre o item selecionado, além de saber o saldo físico em estoque, o valor da última compra e 

seu preço médio ponderado;   
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i) Permitir o total controle sobre a movimentação do estoque, contendo informações referentes a 
fornecedores, pacientes e lotes, tornando possível a emissão do balancete que é apresentado ao Tribunal de 
Contas do Estado;   
j) O sistema devera permitir controle laboratorial, devendo trabalhar com tabelas e fórmulas de 

cálculo para a realização e entrega dos resultados dos exames laboratoriais. A emissão de etiquetas, exames, 

resultados deverá ser personalizada.   
k) O sistema devera gerenciar as internações hospitalares, desde a chegada do paciente ao hospital até 
a sua alta. Para tanto, disponibilizar o cadastro de pacientes, o cadastro de leitos do hospital, divididos por 
quarto e setor, além do cadastro dos acompanhantes dos pacientes, o que facilitaria o controle de visitas.  
l) Permitir a impressão do laudo médico para a emissão de AIH, quando a internação foi realizada 
pelo SUS, bem como de qualquer tipo de documento que o hospital necessite, já que os documentos 
deverão ser totalmente customizáveis.   
m) Deverá controlar e emitir de laudos de raio-x realizados na unidade de saúde do município. Para 
tanto, possuir um cadastro de laudos padrões, com possibilidade de alteração e de inclusão de outros 
laudos pelo usuário do sistema.   
n) Possuir alguma rotina que permita controlar a produção dos agentes sanitários integrado ao 
faturamento ambulatorial. Deverá permitir o agendamento e o controle de visitas dos agentes aos diversos 
estabelecimentos do município.   
o) Possuir um recurso que permita a importação automática das tabelas, dos estabelecimentos e suas 
características do SIVISA.   
p) Disponibilizar um módulo para o gerenciamento completo do estoque de bolsas de sangue, desde o 

cadastro dessas bolsas até a sua utilização organizando-as pela situação da mesma.  

q) O sistema deverá calcular o faturamento das internações e dos procedimentos ambulatoriais 
realizados nas Unidades de Saúde controladas pelo SIS. Deverá também ter integrações com outros 
sistemas permitindo atualizações de tabelas.  
r) Permitir o cadastro de procedimentos, de coeficientes, de grupos de lançamentos, de convênios e 
de planos de saúde.   
s) Deverá ter rotinas para a exportação e a importação automática dos diversos tipos de faturamentos 

e de todas as tabelas que necessitam de atualização periódica, permitindo gerar, de maneira automática, os 

faturamentos para o Boletim de Produção Ambulatorial, para o Sistema Gerador do Movimento das 

Unidades Hospitalares, e ainda para a AIH (Autorização de Internação Hospitalar do SUS).  

 
05-Assistência Social 
 
O Sistema de Assistência Social devera ter por finalidade o gerenciamento e a simplificação dos serviços 

oferecidos pelas unidades de Assistência Social do município, combinando o controle eficiente à 

simplicidade de sua organização. Deverá ter como funcionalidades, a coordenação de projetos e programas 

sociais, o requerimento e a concessão de benefícios, as visitas domiciliares, atendimentos individuais e 

coletivos dentre outros, oferecendo um sistema de consulta simples e objetivo, tornando rápida e precisa a 

obtenção das informações e do gerenciamento dos processos: 

 
a) No que diz respeito ao cadastro das pessoas e famílias, estes devem seguir o modelo do 

Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal, proporcionando aos governos 

municipais, estaduais e federais o diagnóstico sócio-econômico das famílias cadastradas, possibilitando a 

análise das suas principais necessidades;  
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b)  

 

c) O sistema deverá oferecer a possibilidade de o usuário anexar documentos digitalizados tanto no 

cadastro das pessoas quanto das famílias, emitir carteirinhas, fichas e declarações customizáveis;  
 
d) O controle de despesas de cada família, assim como sua condição financeira, deverá estar integrado 

tanto ao cadastro da família quanto às visitas domiciliares, podendo ser atualizado em qualquer um dos 

módulos, da forma mais simples possível. A partir desses dados, deve ser elaborada a condição financeira 

da família; 
 
e) Permitir o gerenciamento, de forma dinâmica, dos projetos e programas sociais oferecidos pela 

instituição; controlar o período de vigência dos projetos, assim como o valor destes; evitar a duplicação do 

benefício a uma mesma pessoa, assim como controlar, também, as peculiaridades de cada projeto, como, 

por exemplo, o intervalo de idade e renda permitidos, exclusividade, parentesco, etc., além de controlar o 

histórico da pessoa, relacionando os projetos e programas sociais de que a pessoa, ou família, participe ou 

já tenha participado;  
f) Deverá controlar os eventos realizados de cada projeto ou programa social bem como o controle de 
presença dos beneficiados nos mesmos;   
g) Permitir o gerenciamento das concessões de benefícios. A tela de concessão deverá mostrar os 

benefícios já recebidos pela pessoa e/ou por sua família, contendo a data, o benefício, o valor, status da 

concessão além dos pareceres e do profissional que fez a concessão, evitando, assim, a sobreposição de 

benefícios baseados na vigência e na natureza do benefício, e possibilitando uma análise rápida e fácil do 

histórico; 

h) O sistema deverá oferecer um controle eficiente dos atendimentos individuais e coletivos realizados 

na unidade registrando desde o motivo pelo qual a pessoa procurou atendimento até aos pareceres e 

encaminhamentos. No caso do atendimento coletivo deverá oferecer a possibilidade do usuário informar 

os participantes ou não; 
 
i) No que diz respeito às visitas domiciliares, o sistema deverá dar suporte às mesmas, permitindo o 

controle total da visita, assim como o seu motivo, do entrevistado, do desenvolvimento do caso, do 

parecer, das despesas constatadas, do profissional responsável pela visita, da composição familiar, do 

parentesco e das condições financeiras da família. O sistema deverá, ainda, permitir ao usuário o 

agendamento das visitas familiares; e 

j) Deverá conter, ainda, um controle de contratos e subvenções/concessão de recursos (contratos 

entre Assistência Social e algumas entidades que recebem recursos da mesma). A partir dos contratos de 

subvenção, deverá ser feita a concessão do recurso, nela devendo ser informados: a data, a competência, a 

origem do recurso e o valor da concessão, além dos documentos fiscais apresentados pela entidade. A 

partir desses dados, o sistema deverá calcular saldo do contrato. 

 
 
06-Secretaria/Protocolo 
 
 
Esse sistema deverá ter por finalidade controlar e gerenciar os processos, protocolos e documentação em 
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geral da instituição. O sistema controlará os protocolos e seus trâmites, com pareceres e endereçamento de 

arquivos, devendo possuir um editor próprio que possibilite o gerenciamento de todos os documentos 

(decretos, ofícios, etc.), bem como agenda de compromissos e um sistema de consulta fácil e rápido, 

permitindo um acompanhamento detalhado dos processos, protocolos, documentos e seus autores, agregar 

também uma rotina de digitalização de documentos e processos possibilitando assim a visualização 

instantânea dos documentos em seu formato original, com carimbos e assinaturas. 

 
a) O cadastro dos documentos deverá ser rápido e fácil, contendo informações que possibilitem seu 
total controle. O usuário poderá cadastrar diversos tipos de documentos, como atas, ofícios, decretos e leis, 
definindo seus modelos, tornando, assim, muito fácil a confecção de um documento novo, já que o sistema 
deverá vincular o cadastro do documento com o arquivo em si, que, por sua vez, ficará gravado em banco 
de dados. O sistema deverá proporcionar diversas opções de pesquisa, podendo o usuário pesquisar outras 
opções por partes específicas do texto (conteúdo do documento), visualizando o mesmo em destaque, tudo 
vinculado à digitalização do documento. 
b) Todo protocolo, processo e/ou documentação e ou digitalização cadastrada no sistema poderá ser 
endereçada, devendo, o endereçamento físico, consistir em informar a localização do arquivo dentro da 
instituição, sendo ele arquivado ou não; 
c) Permitir o controle da agenda de diversos usuários, sendo tudo definido por senhas; 
d) Todo documento cadastrado deverá ser enviado para o setor administrativo responsável, cada setor 
deverá ter a opção de informar seu parecer e arquivar ou dar andamento, enviando o protocolo para um 
outro setor administrativo, tudo isso a ser realizado em tempo real e com uma cópia digitalizada do 
processo em anexo, o processo de tramitação de documentos e seus pareceres deverão ser totalmente 
gravados para consulta e relatórios futuros, garantindo a segurança e agilidade das informações. Cada tipo 
de documento deverá possuir um controle de tempo, para que não seja ultrapassado o tempo de resposta; 
e) Documentos como cópias de RG, certidões, atestados ou mesmo toda documentação da secretaria, 
como leis e processos, poderão ser anexados a um protocolo, bastando que se informe o tipo de 
documento, permite anexar ao protocolo a digitalização desses documentos aumentando assim a 
integridade dessas informações. Permitir um controle avançado de usuários, com senhas e com atribuições 
de permissões a nível de tela e operação; 
f) Em atendimento à transparência de informações a Lei Federal nº 12.527 de 18/11/2011 (Acesso a 
Informações) o sistema deve possibilitar a integração e interação com Sistema Eletrônico de Documentos 
que permita, no mínimo:  
g) A captura de documento como um elemento de arquivo, incorporando-o ao sistema eletrônico 
através das seguintes ações: registro; classificação; indexação; atribuição de restrição de acesso e 
arquivamento;  
h) O Registro Digital correspondente ao resultado da aplicação das ferramentas de TI que gerem uma 
imagem digital do documento em meio físico;  
i) A Gestão de Documentos através de conjunto de equipamentos, ferramentas e sistemas que 

permitam gerenciar a criação, revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos;  

j) A Pesquisa, localização e apresentação dos documentos;  
k) A Avaliação, temporalidade e destinação dos documentos nas fases corrente e intermediária, 

facilitando a constituição dos arquivos permanentes. Os prazos de guarda e as ações de destinação devem 

ser fixados em tabela de temporalidade e destinação a ser adotada pela entidade;  

l) A Publicação e a divulgação através de meio eletrônico, inclusive internet, dos documentos que 
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forem selecionados;  
m) Consultas locais e à distância por funcionários, assessores, bem como quaisquer outras pessoas dos 

documentos e informações digitalizados e autorizados para consultas e divulgações.  

 
 
07 - Ensino 
 
O Sistema de Ensino deverá gerenciar de forma simples e organizada todas as unidades unificadas do 

município. Gerenciar a parte acadêmica das unidades controlando notas, faltas de alunos e professores, 

atribuição de aulas e formulação do horário destas em banco de dados único. O sistema deverá ainda: 

 
a) Permitir cadastro de alunos unificado e completo e histórico completo mesmo com várias escolas 
no município interligadas   
b) Oferecer controle total de matrículas, desde o cadastro até o final do ano letivo ou evasão, onde o 

sistema deverá controlar também o motivo da evasão, seja por desistência, transferência, etc...  
 
c) Permitir que sejam lançadas as aulas em seus respectivos horários para cada turma, alertando o 

usuário, caso este tente lançar duas aulas diferentes para o mesmo professor no mesmo horário, garantindo 

o dinamismo e a integridade dos horários.   
d) Permitir o gerenciamento completo de faltas e notas. O sistema deverá ser flexível e configurável 
para diferentes formas de avaliação e notas (conceitos), calculando automaticamente a média final e a 
condição do aluno, se aprovado ou reprovado.  
e) Permitir de uma forma simples e prática, o sistema deverá permite que através do calendário escolar 
de cada turma que contém informações sobre os alunos e as disciplinas, o usuário possa lançar faltas, notas 
e até possíveis ocorrências da turma. 
f) Controlar a distribuição de passe escolar para os alunos que usufruem deste benefício, informando 
ao usuário as últimas retiradas do aluno de modo que ele evite sobreposição. 
g) O sistema deverá oferecer vários relatórios gerenciais e estatísticos com a opção de visualização, 
impressão e exportação. 
h) Permitir um controle avançado de usuários a partir de permissões de acordo com sua função e o 
local em que opera. 
 
 
8 - COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS; 
 
 O Sistema, em linguagem para Windows, deve atender as normas legais de orçamento, 
contabilidade e balanços, e se constituir em útil e prático instrumento de gestão da administração Pública 
Municipal, apresentando resumidamente, em seus módulos, as seguintes características: 
 
a) Iniciar e conduzir o usuário em todo o processamento de compras, com a simples formalização de 
um pedido de compra, passando por todo o processo de licitação e todas as fases; 
b) Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas e outros 
documentos dos fornecedores, por ocasião do Cadastro de Fornecedores junto ao Cadastro Geral do 
Município;  
c) Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras das diversas 
secretarias/fundos/autarquias/departamentos, agrupando itens iguais, para um novo processo licitatório ou 
para compra direta automaticamente;  
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d) Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais ou serviços através do software;  
e) Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, praticados anteriormente;  
f) Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços;  
g) Emitir relatórios de compra e serviço;  
h) Permitir o controle da quantidade entregue parcialmente pelo fornecedor, quando necessário;  
i) Possibilitar compartilhamento de informações dos módulos de almoxarifado e frotas;  
j) Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancaria dos 
fornecedores;  
k) Controlar através de relatórios os contratos que estiverem a vencer, tanto para vigência como 
pagamentos;  
l) Permitir lançamento de realinhamentos de preços;  
m) Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, 
requisições/solicitações de compra a atender, modalidade de licitação e data do processo;  
n) Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, 
registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o 
mapa comparativo de preços;  
o) Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais como: 
ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de análise jurídica, 
parecer técnico e aviso de licitações;  
p) Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os 
participantes possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas automaticamente pelo 
sistema;  
q) Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em 
suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem 
necessidade de redigitação;  
r) Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material;  
s) Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art.15 da Lei 8.666/93, 
facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a necessidade de controle de 
mercadorias em estoque físico;  
t) Ter modulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo;  
u) Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens;  
v) Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens;  
w) Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais 
participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão;  
x) O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão Presencial 
automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520/2002);  
y) Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor;  
z) Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada 
automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão 
global do andamento do pregão;  
aa) O Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial e histórico com os 
lances;  
bb) Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência) e seus aditivos, reajustes e 
rescisões;  

Permitir o cadastro de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as 
portarias e datas de designação ou exoneração e expiração;  
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cc) Permitir o controle de saldos de dotações em tempo real totalmente automático, não deixando 
solicitar nada além do orçado, caso sofra alterações na contabilidade;  
dd) Geração de arquivos e informações para atender a normativa nº 02/2005 do TCE/MT e as suas 
demais atualizações.  
ee) Possuir integração com sistema com o sistema contábil, frotas e patrimônio.  
 
 
09 – CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VEÍCULO 
 
O Sistema deve ser em linguagem para Windows, deve atender as normas legais de controle patrimonial, 
controle do almoxarifado e controle da frota do município, e se constituir em útil e prático instrumento de 
gestão da administração Pública Municipal, apresentando resumidamente, em seus módulos, as seguintes 
características: 
 
9.1 – Almoxarifado. 
 
Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando automaticamente a entrada no 
estoque à partir de uma autorização de fornecimento;  

a) Propiciar o registro de entrega de materiais adquirido;  

b) Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais;  

c) Permitir controlar o limite mínimo e de reposição de saldo físico em estoque;  

d) Permitir gerenciar os saldos físico e financeiro dos estoques;  

e) Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos do inventário;  

f) Possibilitar a emissão de relatório do estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo 
atual por período;  

g) Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações 
por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético);  

h) Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, e categorias de 
produtos;  

i) Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feito online pelo próprio sistema, 
dessa forma efetuando a integração com os setores solicitantes ao almoxarifado;  
j) Gerar arquivo de envio para o TCE/MT, de acordo como layout por ele especificado;  
 

9.2 – Patrimônio. 
 

a) Possibilitar o cadastramento de maneira que possa permitir o agrupamento conforme a natureza do 
bem;  

b) Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e etc.) e imóveis 
próprios com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive identificação do setor e pessoa 
responsável;  

c) Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente e global;  

d) Possibilitar a emissão de relatório por número, itens, localização, secretaria/departamento ou classe;  

e) Possibilitar emissão de termo de responsabilidade por departamento;  

f) Possibilitar emitir relação de inclusões, baixas, reavaliações, transferência por item ou por 
localização;  
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g) Possibilitar a transferência dos Bens entre setores e dentro do próprio setor com módulo de 
controle interno de transferências de responsabilidade do Patrimônio;  

h) Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza;  

i) Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais;  

j) Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, 
natureza;  

k) Emitir relatório de bens em inventário;  

l) Permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro de informações adicionais;  

m) Possuir relatórios gerenciais para os Setores Administrativos; com emissão por Secretaria, Divisão, 
Seção, Local ou Conta Contábil Patrimonial;  

n) Permitir o registro das baixas de bens inservíveis ou por outro motivo;  

o) Possuir relatórios de controle de gastos para a manutenção dos Bens;  

p) Emitir relatório, mensal e anual, da aquisição dos bens;  

q) Possibilitar transferência de bens em lote, evitando digitação repetitiva;  

r) Emissão da relação de inclusões, baixas e avaliações por Bens;  

s) Emissão da relação geral por item;  

t) Emissão da relação das transferências por item e por local;  

u) Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens;  

v) Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código 
interno como pela placa de identificação;  

w) Geração de arquivos para prestação de contas ao TCE/MT.  
 

9.2 – Controle de Veículos. 
 
 
a) Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em 
arquivos PDF, e a seleção da impressora da rede desejada;  

b) Ser baseado em banco de dados único ou integrado  
c) O sistema deverá suportar em um único banco de dados os vários exercícios, inclusive em um 
único arquivo no diretório do servidor, para evitar inconsistências de dados e cópias;  

d) Integração com o sistema de Compras; 
e) Permiti controlar os gastos da frota por veículo; 
f) O sistema de Controle de Frotas deverá registrar o histórico do Motorista e das saídas registrando 
data e hora de saída e data e hora de chegada ; 
g) Permitir o lançamento de qualquer gasto da frota, separando-os em categorias de despesa;  

h) Permitir o cadastro de Licenciamento anual para cada veículo  
i) Emitir média de consumo dos veículos;  
j) Emitir Ocorrências dos Veículos;  

k) Emitir Consumo por Veículos, por produto e por departamento;  

l) Viagens por Veículo;  

m) Emitir Extrato de consumo por produto;  
n) Gerar arquivo de envio para o TCE/MT, de acordo como layout por ele especificado;  
 
10 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
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a) Possibilitar o acesso via WEB, direto no site do Município, de toda a movimentação de receitas 
despesas e atos municipais, dando assim acessibilidade aos cidadãos de todas ações do município, devendo 
apresentar as seguintes características ou possibilidades:  
b) Possuir filtros para seleção de entidades.  

c) Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a opção 
de efetuar consulta de todas as unidades de forma consolidada e invidual.  

d) Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual consulta 
deseja exibir por entidade que ele tem acesso.  

e) Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização de agendas 
configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário.  

f) Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas.  

g) Em atendimento a Lei complementar 131 de 27 de Maio de 2009(Portal da transparência) o sistema 
deve possibilitar a disponibilização, via web, de consultas de receitas e despesas em tempo real, gerando 
automaticamente o Portal da Transparência e parametrizando a publicação de outras informações e 
relatórios complementares que a Administração julgar necessários, gerados por qualquer um dos sistemas 
licitados. 
h)  
 
 
11 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

O Sistema de Interno, em linguagem para Windows, deve atender as normas legais de que regem o 

Controle Interno na Administração Pública, e se constituir em útil e prático instrumento de auxilio, 

apresentando resumidamente, as seguintes características: 

 
a) Permitir atribuições de acesso a usuários através de senhas, permitindo a caracterização dos 
usuários; 

b) Permitir o cadastro das instruções normativas do controle interno;  

c) Propiciar o cadastramento da check-list, que servirá de base para as auditorias; este cadastramento 
estará baseado em grupos e itens; 
 
d) Permitir que na configuração do item check-list seja possível especificar uma irregularidade e um 
parecer padrão para esta irregularidade; 
 
e) Possibilitar que check-list seja duplicado para alteração, mantendo o original para normal uso; 

f) Permitir vincular o órgão, departamento e/ou setor a ser auditado em uma auditoria a ser realizada; 

g) Permitir o agendamento de auditoria; 
 
h) Permitir impressão da notificação de auditoria junto aos responsáveis.  

i) Permitir especificar uma data limite para que o responsável responda a auditoria; 
 
j) Permitir especificar o responsável por cada providência, bem como o prazo para sua execução; 
 
k) Bloquear a edição do relatório, para que o mesmo não possa mais ser alterado, mantendo assim a 
sua originalidade; 
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12 - SANEAMENTO 
 
 
a) Permite o tratamento individualizado e pessoal de cada cliente. O sistema devera disponibilizar 
recursos para a identificação e qualificação do cliente, que devera ser cadastrada uma única vez, 
independente da quantidade de fatos geradores (ligações de agua, ordens de corte, imóveis, inscrições, 
processos, etc.) que estejam a ele relacionados. Este cadastro devera ser o mesmo utilizado pelos demais 
sistemas. 
 
b) Permite o acesso rápido aos dados cadastrais e aos respectivos lançamentos (débitos) dos seus fatos 
geradores, independente do cliente ser proprietário, coproprietário, compromissário ou sócio em uma 
ligação de agua. 
 
c) Permite que na estrutura cadastral básica, além dos dados pessoais de praxe, contenha ainda o nome 
fantasia, documentos pessoais (CPF, CNPJ, RG e Inscrição Estadual, carteira de trabalho, cartão SUS, etc.), 
certificados de registro profissional (CREA, CRM, etc.), diferenciação de pessoas (física/jurídica) telefones 
pessoais (para uso em telemarketing) e endereço eletrônico (para notificação por e-mail). 
 
d) Permite o lançamento de débitos diretamente para o cliente mesmo que não exista nenhum fato 
gerador (ligações de agua, imóveis, inscrições, processos, etc.) a ele relacionado. 
 
e) Permite o controle das manutenções dos dados cadastrais do cliente mantendo um registro 
cronológico das modificações ocorridas registrando a informação anterior e atual o responsável pela 
manutenção, data da operação, justificativa do feito, numero do processo e imagem de documentos (fotos, 
CPF, RG, etc.), mantendo estes dados disponíveis em forma de relatório ou consulta. 
 
f) Possui uma estrutura capaz de armazenar todas as informações referentes aos fatos geradores 
(ligações de agua, imóveis, estabelecimentos, profissionais liberais, autônomos, propriedades rurais, etc...) 
 
g) Permite que se relacione a ligação de agua, um cliente principal, os coproprietários 
h) ou sócios do quadro societário quando se tratar do cadastro mobiliário e ainda os compromissários 
quando existirem. 
 
i) Para os campos com conteúdo por alternativa, Permite que tenha uma função correlacionando a 
codificação a alternativa correspondente, inclusive com opção de consulta-las durante o cadastramento. 
 
j) Permite o controle das manutenções dos dados cadastrais mantendo um registro cronológico das 
modificações ocorridas na ligação, registrando a informação anterior e atual, o responsável pela 
manutenção, data da operação, justificativa do feito, numero do processo e imagem de documentos (foto, 
croqui, copia de escritura, etc.), mantendo estes dados disponíveis em forma de relatório ou consulta. 
 
k) Permite a criação espontânea de ocorrências nos cadastros físicos ou financeiros que passarão a ser 
parte do registro descrito no item anterior. 
 
l) O cadastramento dos usuários deve conter o nome do usuário, cargo, departamento onde esta 
lotado, categoria, módulos de acesso e assinatura digitalizada. 
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m) Possui um cadastro de feriados onde serão informados os feriados municipais ou datas variáveis, 
para que o sistema possa calcular os dias uteis para estipular vencimentos ou calcular acréscimos. 
 
n) Permite que no cadastramento dos bairros seja informado a data e numero do projeto de aprovação 
do loteamento e a inscrição imobiliária da gleba de origem. 
 
o) Permite que a codificação das ruas da cidade, que além de sustentar o endereçamento urbano, ainda 
registre: antiga denominação, CEP, bairro de origem, numero do decreto e data de criação. 
 
p) Permite a criação de uma base de calculo onde os valores unitários utilizados para os cálculos sejam 
registrados por exercício e receita, permitindo se fazer um recalculo a qualquer momento e servir de fonte 
de consulta futura. 
 
q) Permite coletas de leituras através de relatórios emitidos em ordem de ruas ou roteiros. 
 
r) Permite que as leituras sejam coletadas através de exportação e importação de dados para coletor ou 
palmtop de diferentes tipos ou modelos, conforme a necessidade da Entidade, com liberdade de 
modelagem da estrutura do arquivo de comunicação, permitindo a adequação total as soluções 
preexistentes, bem como nos processos de inovações futuras. 
 
s) Permite que imagens capturadas durante a leitura sejam armazenadas no sistema e associadas ao 
cadastro de ligações ou solicitação de serviço. 
 
t) Possui relatórios de criticas das leituras coletadas possibilitando correções antes da atualização 
definitiva das leituras. 
 
u) Possui relatórios parametrizáveis de criticas de leituras excessivas possibilitando correções antes da 
atualização definitiva das leituras. 
 
v) Permite que todos os Créditos Tributários (lançamentos) sejam armazenados em uma única base de 
dados, separados e controlados por suas origens e situações. 
 
w) Permite o registro da justificativa e do numero do processo administrativo na criação de um debito. 
 
x) Possui uma base de calculo dos lançamentos que respeite a natureza de cada tributo: AGUA 
(leituras anterior e atual), Contribuição de Melhoria (edital de publicação, metragem e data da obra), 
Reaparelhamento de Debito (origem do debito, termo inicial, numero do processo). 
 
y) Permite a digitação das baixas em lote, on-line (em tempo real), cobrança bancaria (código de barras 
FEBRABAN, debito automático, ficha de compensação) e via tesouraria no departamento (Recebedoria). 
 
z) Permite que seja armazenado a justificativa e o numero do processo administrativo para os 
cancelamentos de débitos ou estorno de pagamentos. 
 
aa) Permite o registro dos pagamentos em duplicidade para que se possa controlar as devoluções dos 
pagamentos indevidos. 
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bb) Permite a contabilização da arrecadação, distribuindo os valores arrecadados conforme as suas 
receitas de origem, classificando também as diferenças de recolhimento quando ocorridas. 
 
cc) Permite a visualização dos valores contabilizados respeitando o plano de contas da Contabilidade, 
integrando-se ao sistema de Contabilidade. 
 
dd) Permite a emissão de guia de recolhimento, segunda via de fatura, histórico financeiro, com os 
valores atualizados automaticamente a partir da consulta de um debito. 
 
ee) Permite que todo documento impresso com valores, identifique a situação de cada um dos débitos 
como, por exemplo: a impressão da inscrição em Divida Ativa e ou do processo de Execução Fiscal nas 
guias de recolhimento. 
 
ff) Permite o armazenamento da memoria de calculo de cada lançamento para que durante a consulta 
de um debito vencido o usuário possa visualizar essa memoria, demonstrando assim as variáveis do calculo 
para um melhor esclarecimento ao cliente, quanto a composição dos valores. 
 
gg) Permite realizar remessa para debito automático em conta corrente dos lançamentos das referencias 
ou débitos emparcelados. 
 
hh) Permite a emissão de extrato com a posição dos débitos, individualizado por ligação, quanto 
consolidado unificando todos os fatos geradores de um mesmo cliente. 
 
ii) Emite notificação de lançamento e guia de recolhimento de tributo em um documento único, 
imprimindo código de barras para leitura ótica de acordo com o padrão bancário, pelo valor total ou em 
quotas observando restrições para valor mínimo e quantidade de parcelas. 
 
jj) Permite o registro de devoluções de notificação de lançamento em função da não localização do 
cliente. 
 
kk) Permite a consulta de todos os débitos de um cliente em uma só consulta independente de quantos 
fatos geradores ele possua, ou ainda a impressão em um único extrato da situação do debito do 
contribuinte. 
 
ll) Permite o controle das manutenções dos dados financeiros mantendo um registro cronológico das 
modificações ocorridas registrando a informação anterior e atual o responsável pela manutenção, data da 
operação, justificativa do feito, numero do processo e imagem de documentos (foto, croqui, copia de 
escritura, etc.), mantendo estes dados disponíveis em forma de relatório ou consulta. 
 
mm) Permite simulações dos lançamentos das faturas comparando-as com a referencia anterior. 
 
nn) Permite a livre configuração de layout e conteúdo das notificações de lançamento. 
 
oo) Permite a parametrização de acrescemos ou reduções dos valores de base de calculo das faturas. 
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pp) Permite a emissão de certidões negativas ou positivas, com livre formatação de seu texto, 
principalmente “positiva com efeito de negativo” quando for o caso de ligações com reaparelhamento de 
debito com parcelas vincendas. 
 
qq) Emite relatório no período selecionado da receita diária, tipo de receitas e valor pago. 
 
rr) Emite relatórios de analise de arrecadação das receitas tributarias. 
 
ss) Emite relatório consolidado da arrecadação por agente arrecadador e período. 
 
tt) Emite relatórios para analise gerencial da arrecadação por cliente, ligação, por bairro e agente 
arrecadador, mês a mês. 
 
uu) Deixar registrada as notificações emitidas possibilitando a consulta das mesmas no sistema, 
mantendo inclusive o texto. 
 
vv) Emite relatórios para controle da inadimplência. 
 
ww) Emite relatório dos maiores devedores e maiores pagadores, com possibilidade de filtragem por 
qualquer campo do cadastro. 
 
xx) Possui rotinas parametrizáveis de calculo de acréscimos legais, permitindo o cadastramento de bases 
diferentes por receitas. 
 
yy) Permite a expedição e controle das Solicitações de Serviços, com opção de cobrança 
zz) dos serviços através de guias ou parcelamento dos valores em conta futura. 
 
aaa) Permite o registro da execução da tarefa, controlando os serviços executados (interno ou externo), 
seja na rede ou ligação, identificando a equipe responsável e material aplicado. 
 
bbb) Permite a geração automática de ordens de serviços dependendo da parametrização 
ccc) existente na ocorrência vinda da coleta de leitura. 
 
ddd) Modulo de gerenciamento das solicitações por divisão técnica, onde o atendente (0800) ao cadastrar 
uma determinada solicitação, essa já seja disponibilizada instantaneamente na tela de gerenciamento, 
conforme a divisão técnica competente. 
 
eee) Permite selecionar as contas que estejam em situação de corte e permite a emissão 
fff) do reaviso, composto de notificação e guia de recolhimento. 
 
ggg) Transcorrido o prazo do reaviso, gerar automaticamente as solicitações de serviços das contas ainda 
em aberto, para que as equipes efetuem o corte de fornecimento. 
 
hhh) Possui um modulo de acordo de pagamento integrado a rotina de corte que permita a reinclusão 
automática da ligação a lista de corte, caso não haja o cumprimento do acordo. 
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iii) Permite a inscrição automática em Divida Ativa, com opção de seleção dos débitos, permitindo um 
controle efetivo do estoque de dividas, respeitando as exigências do Tesouro Nacional (Portaria no 564 de 
27/10/2004). 
 
jjj) Permite o ajuizamento de débitos, selecionando por receita, exercício, valor, quantidade por 
processo, etc., com opção de execução por fato gerador ou por 
kkk) contribuinte. 
 
lll) Permite unificar os diferentes débitos de diversos fatos geradores para a criação deum único 
processo quando a forma de execução for por contribuinte. 
 
mmm) Permite o acompanhamento do tramite do processo de execução fiscal. 
 
nnn) Permite o registro e controle das despesas processuais. 
 
ooo) 101 Permite a emissão do livro de divida ativa, com mapas totalizadores por receita e 
ppp) natureza dos tributos. 
 
qqq) Permite a emissão de Notificações extrajudicial. 
 
rrr) Permite a emissão da CDA – Certidão de Divida Ativa, com assinatura digitalizada, 
sss) em conformidade com a MP no 2095-76⁄2001. 
 
ttt) Permite a emissão da CDA - Certidão de Divida Ativa dos débitos emparcelados, 
uuu) listando os débitos de origem, com atualização dos valores e demonstrativo do 
vvv) saldo remanescente do debito, inclusive identificando as respectivas identificações 
www) dos débitos de origem. 
 
xxx) Permite a emissão do Termo de Quitação de Debito. 
yyy) Permite a emissão do Apensamento de Processos. 
zzz) Permite a emissão da Petição inicial, identificando todas as partes do processo e com a assinatura 
digitalizada do procurador jurídico. 
 
aaaa) Permite a emissão da Petição de Extinção (com possibilidade de emissão por seleção). 
 
bbbb) Permite a emissão da Petição de Sobrestamento (com possibilidade de emissão por seleção). 
 
cccc) Permite a emissão da Petição de Apensamento. 
 
dddd) Possui relatório da Memoria de Calculo. 
 
eeee) Possui relatório dos Ajuizamentos por Executado. 
 
ffff) Possui relatório dos Ajuizamentos por Inscrição ou Processo. 
 
gggg) Possui relatório dos Ajuizamentos Baixados e não Extintos. 
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hhhh) Permite a emissão do Mandado de Citação com texto livre. 
 
iiii) Permite a geração do arquivo de remessa para a distribuição eletrônica no padrão PRODESP. 
 
jjjj) Permite o recebimento do arquivo retorno (PRODESP) para alimentar os dados do processo de 
Execução Fiscal. 
 
kkkk) Possui rotina para a analise e apuração da “certeza e liquidez” dos débitos a inscrever em Divida 
Ativa, conforme a Portaria no 564/2004, do Tesouro Nacional. 
 
llll) Permite o controle das custas processuais, com opção para a recuperação dos valores na liquidação 
dos débitos, bem como dos honorários advocatícios. 
 
mmmm) Permite a parametrização das varias modalidades de reaparelhamento controlando o 
numero de parcelas, valor mínimo por parcela, valor mínimo para a entrada e limitação de data, conforme a 
legislação em vigor. 
 
nnnn) Permite emparcelar os débitos através de processo automático e instantaneamente a presença do 
contribuinte, oferecendo a possibilidade de simulações de valores e quantidade de parcelas. 
 
oooo) Permite que o reaparelhamento atenda ao principio da novação do debito, onde um novo 
lançamento deva ser criado, para garantir a não prescrição do debito, mantendo as mesmas receitas dos 
débitos originários, como também lançamentos de origem dos débitos, para que não haja 
comprometimento da contabilização, bem como comprometa justificar o fato gerador no decorrer da 
execução fiscal. 
 
pppp) Possibilita o reaparelhamento de forma unificada de vários débitos em um só reaparelhamento, 
com a emissão automática do termo de confissão de divida, com a 
qqqq) identificação dos débitos de origem, descrição dos valores e acréscimos, benefícios 
rrrr) concedidos e numero do processo de execução fiscal, quando for o caso. 
 
ssss) Permite o registro dos benefícios (isenções, anistias e remissões) parciais ou integrais dos 
acréscimos, demonstrando o lançamento de maneira clara, apresentando os benefícios concedidos em 
valores negativos, permitindo a apuração do impacto destes benefícios para a contabilidade. 
 
tttt) Permite ainda, a reversão dos benefícios concedidos, daqueles parcelamentos que vierem a 
descumprir as regras estabelecidas pela legislação em vigor. 
 
 
 
 
 
 
Parte 03 – Orientação Técnica 
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a) Orientação Técnica: A orientação técnica relativa às áreas de serviço abrangidas pelos programas 
informatizados a serem licenciados consiste no provimento de matérias ou artigos impressos, apresentando 
estudos, pareceres e ensinamentos práticos sobre a aplicação das normas legais, de responsabilidade da 
empresa a ser contratada e diretamente relacionado à área do Direito Administrativo Municipal, devendo 
estes ser enviados e atualizados mensalmente, ou a qualquer tempo, quando alguma alteração de norma 
legal ou regulamentar assim demandar.  
 
b) Suporte técnico: O suporte técnico consiste na manutenção, pela empresa a ser contratada, de 
equipe técnica de informática para solução, no menor espaço de tempo possível, de eventuais problemas 
ligados aos sistemas informatizados a serem licenciados. Este suporte técnico deverá estar disponível à 
Contratante por meio de telefone, fac-símile, e-mail, correspondência, e, ainda, quando necessário, 
pessoalmente, através de reuniões na sede da contratante ou da empresa a ser contratada, a serem 
agendadas pelos profissionais técnicos envolvidos.  
 
c) Será obrigatório o mínimo de 02 (duas) visitas in-loco no município por mês.  
 
 
Parte 04 – Características Técnicas Obrigatórias e Implementação dos Softwares 
 
1 - Implantação de sistemas aplicativos e capacitação (se o caso): 
 
O objetivo é implantar os sistemas aplicativos que deverão ser acompanhados de documentação técnica 
necessária à instalação, conhecimento e utilização dos mesmos e o prazo de sua implantação deverá ser de 
no máximo 15 (dez) dias. 
 
1.1 Para cada um dos sistemas aplicativos, quando couber, deverão ser cumpridas as etapas:  
 
- entrega, instalação e configuração do sistema aplicativo;  
- customização do sistema aplicativo :  
- adequação de relatórios, telas, layout e logotipos;  
- parametrização inicial de tabelas e cadastros;  
- estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários.  
- adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo município;  
- ajuste nas precedências de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável 
simultaneamente;  
 
 
1.2 Armazenamento de Dados:  
 
Os sistemas aplicativos deverão armazenar todas as bases de dados. - Os requisitos de integridade e 
segurança dos dados deverão ser garantidos pela aplicação ou pelo software gerenciador de banco de dados 
executado no servidor, quando for o caso. 
 
 
2 - Estruturação, atualização, migração ou alimentação inicial de bases de dados e tabelas: 
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O objetivo é realizar o trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que forem necessários à 
implantação efetiva dos sistemas aplicativos na Prefeitura Municipal de Curvelândia – MT. O levantamento 
total ou a complementação de dados é da responsabilidade da Prefeitura Municipal de Curvelândia - MT, 
sob orientação e suporte da empresa provedora dos softwares. 
 
2.1 Capacitação dos usuários: 
 
O objetivo é executar o programa de treinamento, conforme acordo entre a Prefeitura Municipal de 
Curvelândia - MT e a empresa locadora dos sistemas, que será ministrado nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Curvelândia - MT ou em centro de treinamento da empresa. 
 
O programa de treinamento deverá contemplar: - metodologia para a utilização dos aplicativos; 
 
- conhecimento do uso do sistema operacional residente; - conhecimento do uso dos equipamentos e 
periféricos; - noções de segurança de dados; 
- conhecimento do uso da rede residente; 
- conhecimento do uso de todas as funções do sistema aplicativo pertencente a sua área de 
responsabilidade; 
- noções de estrutura de arquivos e bancos de dados; 
- conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas; 
- conhecimento do uso das rotinas de segurança, de backup e restores; 
- conhecimento do uso de rotinas de simulação e de reprocessamento de dados. 
 
O prazo para atender ao programa de treinamento será de 30 dias após a assinatura do contrato.  
 
2.2 Manutenção e suporte dos sistemas aplicativos 
 
Manutenção dos sistemas aplicativos pelo período mínimo de doze meses; 
 
Suporte ao usuário para solução de dúvidas, ocorrências de problemas não previstos e adequação de 
configuração no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir do chamado; 
 
Manutenção corretiva para a pronta correção de erros nos sistemas aplicativos no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, a partir do chamado; 
 
Implementação de novas funções ou adequação das existentes para atendimento à modificação de 
legislação municipal, estadual ou federal, com respectiva adequação de fórmulas de cálculo, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias e parametrização de cadastros e tabelas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; e 
 
Disponibilização de novas versões dos sistemas aplicativos contratados, nas quais foram agregadas 
melhorias ou implementadas novas funções decorrentes de atendimento de atributos desejáveis que antes 
não foram contemplados. 
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Parte 05 – ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTIMADOS DOS LOTES 
 

LOTE 1 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALRO 
UNITARIO 

VALOR TOAL 

1  Sistema Integrado de Compras, Licitação 
e contratos 

12 meses 
  

2  Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Folha de Pagamento e Recursos 
Humanos 

12 meses 
  

3  Sistema integrado de controle de 
Patrimônio, almoxarifado, e 
gerenciamento de veículos; 

12 meses 
  

4  Sistema Integrado de Controle de 
Processos (Protocolo) 

12 meses 
  

5  Sistema Integrado de Tributação 12 meses   

6  Sistema Integrado de Saneamento 12 meses   

7  Sistema Integrado Contabilidade, 
administração orçamentária e financeira e 
Planejamento 

12 meses 
  

8  Portal da Transparência 12 meses   

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
 
 
LOTE 2 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALRO 
UNITARIO 

VALOR TOAL 

 Sistema integrado de Ensino 12 meses   

     

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
 
 
LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALRO 
UNITARIO 

VALOR TOAL 

 Sistema integrado de Promoção Social 12 meses   

     

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
 
 
LOTE 4 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALRO 
UNITARIO 

VALOR TOAL 

 Sistema integrado de Saúde 12 meses   

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
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LOTE 5 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALRO 
UNITARIO 

VALOR TOAL 

 Sistema Integrado de Controle Interno 12 meses   

     

VALOR TOTAL DO LOTE: R$_________(por extenso) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

  

(devera ser feito em papel timbrado da empresa)  

  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

REF.: Pregão Presencial nº _____/2014 – Registro de Preço  

TIPO: Menor Preço POR LOTE  

   

  

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa _____________, inscrita no 

CNPJ _____________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos os requisitos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

  

  

  

  

Cidade/UF, ___ de ____________ de 2014.   

  

  

  

  

  

________________________________ Nome:  

Função na Empresa:  

RG:  

CPF:  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

  

(devera ser feito em papel timbrado da empresa)  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

REF.: Pregão Presencial nº 001/2014 – Registro de Preço  

TIPO: Menor Preço POR LOTE  

  

Fornecedor: ______________________________ CNPJ nº ________________________  

Endereço: ___________________________ nº_____ Complemento: ________________   

Bairro: ______________ Cidade: __________________ Estado: _____ CEP:__________  

Banco: ____ - ______________ Agência: ____ - ______ Conta:____________________   

Telefone para contato:________________________ E-mail: _______________________   

  

Segue nossa proposta para fornecimento dos produtos abaixo:  
 

LOTE_____ 

ITEM   DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VR UNIT.  VR TOTAL  

         

         

       

VALOR TOTAL DO LOTE R$..............(...........................................); 

 

• Valor Total R$..............(...........................................);  

• Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas, inclusive aquelas 

relativas a fretes, taxas, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 

ou indiretas, relacionadas com o fornecimento dos produtos;   

• Validade da proposta: é de 60 (sessenta) dias;  

• Forma de pagamento: até o 10º dia útil do mês subsequente ao abastecimento dos 

veículos e maquinários, mediante a entrega dos produtos e nota fiscal;  

• Demais exigências: de acordo com Edital.  

 

Cidade/UF, ___ de ____________ de 2014.   

  

________________________________ Nome:  

Função na Empresa:  

RG:  

CPF:  
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

  

(devera ser feito em papel timbrado da empresa)  

  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

REF.: Pregão Presencial nº 001/2014 – Registro de Preço  

TIPO: Menor Preço POR LOTE  

  

Indicamos o (a) Sr. (a) ____________________, portador da cédula de  

identidade nº ____________, órgão expedidor ____/__, e do CPF: ______________, como 

nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de 

HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa 

Proposta, efetuar lances verbais, assinatar atas, realinhar propostas, interpor recursos, desistir 

de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 

Credenciamento.  

  

Informações Importantes:  

CNPJ nº: _______________________________________  

Inscrição Estadual nº:_____________________________  

Razão Social: ___________________________________  

Nome de Fantasia: _______________________________  

  

Cidade/UF, ___ de ____________ de 2012.   

   

 ________________________________ Nome:  

Função na Empresa:  

RG:  

CPF:  

  

   

 Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida acompanhada de 

documentos pessoais do Outorgado e documentos que dão poderes ao outorgante para 

firmá-la. (Esse documento poderá ser substituído por Procuração)  

 

 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
  

 

(devera ser feito em papel timbrado da empresa)  

  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

REF.: Pregão Presencial nº 001/2014 – Registro de Preço  

TIPO: Menor Preço POR LOTE  

  

  

A empresa ______________________ inscrita no CNPJ sob nº _______________, sediada na 

Rua ___________, nº ___, Bairro _________, CEP: _______, na Cidade de __________-___, 

por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente 

instituídas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

  

  

Cidade/UF, ___ de ____________ de 2012.   

  

  

  

  

  

________________________________ Nome:  

Função na Empresa:  

RG:  

CPF:  

  

  

 

  

  

  

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope)  

  

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABLITAÇÃO 

 

Carimbo do CNPJ  



Estado de Mato Grosso 

 Prefeitura Municipal de Curvelândia  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  

 

  FONE/FAX: (65) 3273-1275 – E-mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br  

                Rua São Bernardo, Nº 523 – Centro – CEP: 78.237-000 – Curvelândia – Mato Grosso     
Pág: 51/60  

  

  

(devera ser feito em papel timbrado da empresa)  

  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT  

REF.: Pregão Presencial nº 001/2014 – Registro de Preço  

TIPO: Menor Preço POR LOTE  

   

A empresa ______________________ inscrita no CNPJ sob nº _______________, sediada na 

Rua ___________, nº ___, Bairro _________, CEP: _______, na Cidade de __________-___, 

por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão 

Presencial nº 001/2014, sob as penas da lei:  

  

• DECLARA que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 

especialmente que não se encontra cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas 

Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal (art. 87, da Lei nº 8.666/93).  

  

• DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.  

  

      ( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.  

  

• DECLARA, ainda, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de funcionários, 

servidores públicos exercendo função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe 

de poderes para decidir no âmbito da empresa (Inciso III do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso 

X s Lei complementar nº 04/90).  

  

Cidade/UF, ___ de ____________ de 2012.   

  ________________________________ Nome:  

 Função na Empresa:  

RG:  

CPF:  

  

 

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva com *.  

  

  

 
 

ANEXO VII 
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(MODELO) 

 

ATESTADO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

ReF.: Pregão Presencial N° 

 

 

 A Prefeitura Municipal de Curvelandia-MT , por meio da Secretaria de Administração, 
Planejamento e Finanças, DECLARA, que a licitante ( Nome da Empresa)_______________  CNPJ N.: 
________________________, sediada a (Rua/Avenida)______________________ N.: ______, Bairro: ______________, 
CEP: ________________, Municipio de ___________, 

Por meio do seu representante legal e do seu responsável técnico, abaixo assindado 
HOMOLOGOU, a Solução Tecnológica Permanente e Integrada que será executada conforme o 
termo de referência objeto do Pregão Presencial ° XXX/2014, tomando ciência de todo o 
cronograma de execução bem como suas especificações. 

 

 

    _________________, _____, de __________ de 2014 

 

 

     Representante Legal 

     CPF: 

     RG: 

 

      

Responsável técnico l 

     CPF: 

     RG: 

 

 

 

__________________________________________________ 

Secretaria de Adm. Planejamento e Finanças 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

  

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014 – REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2014  

  

Pelo presente instrumento o Município de Curvelândia do Estado de Mato Grosso, através da 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com sede na Administrativa, situada na 

Rua São Bernardo nº 523, Centro, CNPJ: 04.217.647/0001-20 neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Senhor ________, portador do RG: _____ SSP/___ e CPF: _______, RESOLVE Registrar os 

Preços da Empresa, ________, inscrita no CNPJ: __.___.___/____-__, localizada na _______, nº___, 

Bairro________, CEP:_________, Cidade_________ UF__, representada pelo Sr. __________, portador 

do RG: _____ SSP/___ e CPF: _________, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 
001/2014, para Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as 

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, 

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 O presente instrumento tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual contratação da 

empresa ________________ especializada em fornecimento de ______________, visando o atendimento 

do MUNICÍPIO DE CURVELANDIA, conforme Termo de Referência Anexo I e a proposta 

apresentada pela empresa. 

 

2. DA LICITAÇAO 

 

2.1 Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Presencial nº 002/2014, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO  

3.1 Empresa __________________, detentora do registro de preços deverá realizar o fornecimento de 

Material/Serviço/Bens ________________. Indicados no objeto deste Instrumento, conforme 

especificado no Termo de Referência. 
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3.2 O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação 

Pregão Presencial 002/2014 e seus anexos, que são parte integrante desta Ata. 

 

4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

4.1 Fica registrado os preços da empresa:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

convocação formal, para assinatura do Instrumento Contratual, sob pena de multa de 2% ao dia. 

5.2 Fornecer os produtos contratados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO DE 

CURVELANDIA, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais 

prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

5.3 Entregar/executar os produtos/serviços no local especificado na Autorização de Fornecimento, de 

imediato a formalização do pedido. 

5.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO DE CURVELANDIA, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 

5.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento dos produtos, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

5.6 Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO DE CURVELANDIA qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

5.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento dos produtos a que se obrigou, cabendo lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por 

este MUNICÍPIO DE CURVELANDIA; 

5.8 Indenizar terceiros e/ou este MUNICÍPIO DE CURVELANDIA a mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes; 

5.9 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, devendo 

supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
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5.10 Fornecer o objeto conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 

5.11 Todos os encargos sociais, de frete e impostos da equipe, inclusive os trabalhistas, deverão ser de 

responsabilidade da empresa contratada; 

5.12 A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados relativamente ao objeto deste edital; 

 

6.2 Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

 

6.3 Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o 

recebimento dos materiais; 

 

6.4 Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos. 

 

6.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

6.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1 O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir 

da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

 

7.2 A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas 

normas. 

 

8. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1 A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria de Administração, Planejamento e 

Finanças, Sr*****************, deste MUNICÍPIO DE CURVELANDIA. 

 

9. DO PAGAMENTO  
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9.1 O pagamento será após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo Órgão Competente, 

acompanhada de 1 (um) exemplar de publicação. 

 

9.2 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos produtos 

entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento; 

 

9.2.1 Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão devolvidas à contratada 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento 

realizado após a reapresentação das notas ficais/fatura; 

 

9.2.2 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem 

implicará aceitação definitiva dos produtos fornecidos. 

 

9.3 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 

como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 

 

9.4 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

 

10. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

 

10.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente. Ata, admitida a 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de 

determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

 

10.1.1 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, serão concedidos após decorridos  meses 

da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do 
INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados por este 

MUNICÍPIO DE CURVELANDIA. 

 

10.2 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente da proposta e aquele vigente no 

mercado à época do registro. 

 

10.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO DE 

CURVELANDIA solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adéquá-lo ao praticado no mercado. 

 

10.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNICÍPIO DE CURVELANDIA poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as 
demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata e registro de preços e nova licitação 

em caso de fracasso na negociação. 
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10.5 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 

à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

11.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações; 

 

11.1.1 Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de 

Registro de Preços; 

 

11.1.2 Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 

da Lei 8.666/93; 

 

11.1.3 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro; 

 

11.1.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

11.1.5 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

 

11.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a 

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

 

11.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

última publicação. 

 

11.4 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 

MUNICÍPIO DE CURVELANDIA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 

neste Edital. 

 

11.5 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 

relativas ao fornecimento do Item. 

 

11.6 Caso o MUNICÍPIO DE CURVELANDIA não utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

12. DAS PENALIDADES 

 



Estado de Mato Grosso 

 Prefeitura Municipal de Curvelândia  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  

 

  FONE/FAX: (65) 3273-1275 – E-mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br  

                Rua São Bernardo, Nº 523 – Centro – CEP: 78.237-000 – Curvelândia – Mato Grosso     
Pág: 58/60  

  

12.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme 

determina o artigo 86, da Lei 8.666/93, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado 

a partir da solicitação de entrega encaminhada pela Administração. 

 

12.1.1 A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o 

MUNICÍPIO DE CURVELANDIA e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à Contratada as sanções 

previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2.1 Advertência por escrito; 

 

12.2.3 Multa Administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor total do Contrato. 

 

12.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO 

DE CURVELANDIA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) 

anos; 

 

12.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 

10.520/02. 

 

12.3 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

intimação por parte do MUNICÍPIO DE CURVELANDIA, o respectivo valor descontado dos créditos 

que a contratada possuir com este MUNICÍPIO e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 

encaminhado para execução pelo Fórum comarca de PORTO ESPERIDIÃO – MT. 

 

12.3.1 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 

devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

 

12.4 Serão Publicadas no Diário Oficial do Estado às sanções administrativas deste edital, inclusive a 

reabilitação perante a Administração Pública. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

13.1 As despesas decorrentes da futura e eventual contratação correrão por conta da Secretaria de 
Administração, Planejamento e Finança conforme a rubrica 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros  

- Pessoa Jurídica. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições; 

 

I – todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 

 

II – vinculam-se a esta ata de registro de preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 

Edital de Pregão Presencial nº 002/2014, seus anexos e as propostas da contratada. 

 

III – é vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços para qualquer operação financeira, 

sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO DE CURVELANDIA. 

 

15. DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CURVELANDIA providenciará a 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02. 

 

15.2 – A integra dessa Ata será disponibilizada no site MUNICÍPIO DE CURVELANDIA. 

www.cuverlandia.mt.gov.br   

 

16. DO FORO 

 

16.1 As partes contratantes elegem o foro de Mirassol D’oeste – MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para 

um só efeito legal. 

 

 

Cuverlandia – MT, xx de xxxxxx de 2014. 

 

 

_______________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CURVELANDIA  

ELI SANCHEZ ROMÃO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

http://www.portoesperidiao.com.br/
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______________________________ 

SÓCIO DIRETOR. 

 

 

_______________________ 

Assessor Jurídico 

 

 

Testemunha: 

 

_________________________ 

RG/CPF: 

 

 

_________________________ 

RG/CPF 

 

 

 

 

 

 

 


