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Processo nº 027/2021 

Procedimento nº 014/2021 
Pregão Presencial nº 014/2021 

 
O Município de Caldeirão Grande do Piauí – Estado do Piauí, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que 
se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos Lei federal no 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, pelas disposições expressas neste Edital.  
 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES- 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí, Estado do Piauí. 
DATA: 07 de abril de 2021. 
HORA: 09:30 Horas. 
  
1 - DO OBJETO 
2.1. A presente licitação objetiva Contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de sistemas de informática para a Prefeitura Municipal de Caldeirão 
Grande do Piauí – PI, conforme anexo I. 
2.2. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, 
não poderá representar mais de uma Licitante. 
2.3. Integram este Edital todos os seus Anexos. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital, sendo vedado a participação de:   
3.1.1. consórcios 
3.1.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal; 
3.1.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Caldeirão Grande do Piauí, Estado do Piauí; 
3.1.4. empresas com falência decretada ou concordatária; 
3.1.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal da 
Prefeitura de Caldeirão Grande do Piauí-PI. 
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3.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 
3.3. Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará 
aceitando todas as condições estabelecidas no edital. 
 
4 - DO PREÇO 
4.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da 
apresentação da proposta, para pagamento em até 90 (noventa) dias, conforme o 
fornecimento mensal, a partir da data de apresentação do Recibo e da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 
4.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias ao fornecimento 
do objeto desta licitação. 
4.3. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 
contrato, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-
financeiro inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 
4.4. O reajustamento dos preços somente será possível se autorizado por alteração 
das normas federais pertinentes à política econômica. 
 
5 – DA VALIDADE DO CONTRATO 
5.1. O contrato formalizado entre a Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do 
Piauí-PI e a (s) empresa (s) vencedora (s) no presente certame, iniciará na data de sua 
homologação e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual 
período. 
5.2. Será admitida a prorrogação da vigência do contrato nos termos do art. 57, § 4º, 
da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e a 
contratada aceite a prorrogação. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO 
6.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão 
CREDENCIAR-SE perante o Pregoeiro, comprovando possuir poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este pregão, 
identificando-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
Após o credenciamento o licitante deverá apresentar a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo estabelecido no 
ANEXO III. O licitante deverá apresentar os documentos relativos ao 
credenciamento, durante a reunião de abertura dos envelopes. 
6.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular desde que 
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original, neste último caso, com firma reconhecida em Cartório, com menção expressa 
de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formulação de ofertas e lances de 
preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, 
bem como demais atos pertinentes ao certame. O credenciamento far-se-á por 
procuração através de instrumento público ou particular, em original ou cópia 
autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II, 
bem como o próprio documento Termo de Credenciamento (anexo II) preenchido. 
6.3. Sendo o representante sócio ou dirigente o licitante, deverá apresentar cópia 
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos 
os seus poderes. 
6.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a 
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, em separado dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”. 
6.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 
impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 
6.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
6.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe do Pregão e 
juntados ao processo licitatório. 
6.8. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar 
todos os atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002). 
6.9. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada 
também a Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de 
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para 
as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da 
realização do Pregão. 
 
7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
7.1. Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇOS e “B” – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, 
contendo os seguintes dizeres na parte externa: 
 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ-PI. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
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DATA E HORARIO DA ABERTURA 
 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ-PI. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
DATA E HORARIO DA ABERTURA 
 
8 – DO ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta de 
Preços do licitante. 
8.1.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada/digitada, datada, rubricada e 
assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme especificações do 
Anexo I, contendo o seguinte: 
8.1.1.1. - Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
8.1.1.2. - Número do Pregão; 
8.1.1.3. - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do Anexo I deste Edital; 
8.1.1.4. - Preço unitário por item e total, em moeda corrente nacional, com até duas 
casas após a vírgula, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 
ou indiretas, relacionadas com a prestação do objeto da presente licitação; 
8.2. - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. 
8.3. – Não será admitida cotação superior à prevista neste Edital. 
8.4. - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
8.5. A Contratada ficará obrigada a fazer o fornecimento do objeto quando 
requisitada, imediatamente a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento; 
8.6. Caso o prazo de que trata o item 8.2 não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a prazo e especificações do fornecimento ofertado ou qualquer 
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas 
aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 
8.8. Propostas apresentada faltando assinatura, sem rubrica em todas suas páginas, 
sem nome da razão social, sem número do CNPJ, sem Inscrição Estadual ou 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ 

CNPJ 41.522.293/0001-54 
Telefone: (89) 3455 1218 – E-mail: pmcaldeiraopi@hotmail.com 

Endereço: Praça 29 de Abril – Centro  
CEP 64.695-00 – CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ – PI 

 
Municipal, sem endereço completo, sem nome do fornecimento ofertado, sem 
número do certame licitatório, será desclassificada. 
 
9. ENVELOPE B “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados: 
9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
9.1.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados, de eleição de seus 
administradores, em exercício; 
9.1.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, 
acompanhado de documentos; 
9.1.4. Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil 
das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
9.1.5. 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. 
9.1.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada 
também a Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de 
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para 
as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006). 
9.1.7. Cópia do RG e CPF dos sócios. 
9.1.8. No caso do item 6.3, terá que ser apresentado novamente o contrato social, para 
a averiguação junto a Comissão, para fins de habilitação. 
 
9.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
9.2.1. As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que 
comprove a boa situação financeira da empresa. Tais documentos terão que estar 
devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial do Respectivo Estado, 
devidamente acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional – DHP, que 
comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº 
1363/11. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta, caso a licitante tenha iniciado suas atividades no 
presente exercício, deverá apresentar o balanço de abertura acompanhado da 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ 

CNPJ 41.522.293/0001-54 
Telefone: (89) 3455 1218 – E-mail: pmcaldeiraopi@hotmail.com 

Endereço: Praça 29 de Abril – Centro  
CEP 64.695-00 – CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ – PI 

 
Declaração de Habilitação Profissional – DHP e o Certificado de Regularidade do 
Contabilista da Licitante.  
9.2.2. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial e 
as Demonstrações Contábeis o Certificado de Regularidade do Contabilista da 
Licitante, expedido pelo Conselho Regional de Contabilidade e ou emitido pelo site 
oficial, em validade.  
9.2.3. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar 
junto ao Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente 
assinada pelo contabilista responsável, dos seguintes índices:  

• Índice de Liquidez Corrente = ILC - igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), 
obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;      

• Índice de Liquidez Geral = ILG igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), 
obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior; 

• Grau de Endividamento Corrente = GEC – igual ou inferior 0,5 (zero vírgula 
cinco), obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;            

• Grau de Endividamento Geral = GEG igual ou inferior 0,5 (zero vírgula 
cinco), obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;  

9.2.4. A apresentação dos índices solicitados deverá ser feita em folha assinada pelo 
contabilista do licitante, nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº 825/98. 
 
9.3 - REGULARIDADE FISCAL 
9.3.1. Prova de regularidade com Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação 
do seguinte: 
9.3.1.1. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da 
união, emitida pela Secretaria da Receita Federal da sede da licitante, da empresa e de 
sua filial no Estado do Piauí se houver; 
9.3.1.2. Certidão Negativa de Débito – CND, relativa a Receita Previdenciária, emitida 
pela Secretaria da Receita Previdenciária da sede da licitante, da empresa e de sua filial 
no Estado do Piauí se houver; 
9.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação do 
seguinte: 
9.3.2.1. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos estaduais emitida 
pela Secretaria de Fazenda da sede da licitante, da empresa e de sua filial no Estado do 
Piauí se houver; 
9.3.2.2. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do Estado, 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual da sede da licitante, da empresa e de 
sua filial no Estado do Piauí se houver; 
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9.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio da apresentação do 
seguinte: 
9.3.3.1. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais 
emitida pela Secretaria Municipal de finanças da sede da licitante e se sua filial no 
Estado do Piauí se houver; 
9.3.3.2. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do 
Município, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças da sede da licitante e de sua 
filial no Estado do Piauí se houver; 
9.3.4. Certidão de Regularidade com o FGTS – CRF/FGTS (Lei 8.004/90), expedida 
pela Caixa Econômica Federal;  
9.3.5. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica;  
9.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT  
9.3.7. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
 
9.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
9.4.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração, conforme anexo IV do presente Edital. 
9.4.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer 
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (catorze) anos (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal), conforme anexo 
V do presente Edital. 
9.4.3. Alvará de funcionamento da empresa, expedido pelo órgão competente da sede 
do licitante. 
9.4.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação, mediante a apresentação de 
atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público, reconhecidamente 
idônea(s), com firma reconhecida em cartório. 
9.4.5. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ. 
9.4.6. Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas-CEIS. 
9.4.7. Certidão Negativa de Idoneidade Administrativa do Tribunal de Contas da 
União – TCU.  
 
9.5. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
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9.5.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos 
relacionados nos itens 9.1 a 9.4 e seus subitens. 
9.5.2. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item 11 deste 
Edital. 
9.5.3. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação prevista no item 10.18, bem como das hipóteses 
elencadas na Lei Complementar n.º 123/2006, a qual será devidamente analisada pela 
Comissão: 
9.5.3.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
9.5.3.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
9.5.3.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal 
referente à filial; 
9.5.3.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão; 
9.5.3.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
9.5.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, 
excepcionalmente, pelo pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio. 
9.5.5. Deverão ser apresentadas todas as declarações, referente a habilitação e 
credenciamento, de forma Individual, devidamente datadas, assinadas e qualificadas. 
9.5.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
9.5.7. Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
9.5.8. A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida 
para comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou 
esteja com a validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias para saneamento do defeito. 
 
10 - DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
10.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devidamente 
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preenchida e assinada, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital, e em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope das propostas, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
10.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
10.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
10.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superior àquela; 
b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas na alínea “a”, o pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
10.8. Para efeito de seleção será considerado o menor preço. 
10.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços. 
10.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
10.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, com diferença de no mínimo dois dígitos do 
lance anterior. 
10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
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10.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
10.14. A pequena ou micro empresa melhor classificada, dentro do intervalo 
percentual de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, será convocada a, 
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, apresentar nova proposta. 
10.15.O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço. 
10.16. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
10.17. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
10.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
10.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão. 
10.20. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
10.21. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 
10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o 
objeto para o qual apresentou proposta. 
10.23. A adjudicação será realizada por lote. 
10.24. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos. 
10.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as 
ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio 
e pelos representantes presentes. 
10.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
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11. PROCEDIMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 
11.1. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa 
desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos: 
11.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 
11.3. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
11.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
11.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
11.6 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 11.2, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
11.7 No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 11.2, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar a melhor oferta; 
11.8 O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
11.9 A análise da proposta enquadrada dentro da margem mencionada no item 
anterior ocorrerá após o encerramento da fase de lances. 
 
12. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, 
serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 
86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 
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12.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, 
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de 
Empenho/contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil 
anterior à data prevista para a execução do fornecimento; 
12.1.2. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o 
contratado sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos: 
1 – Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do 
Contrato ou da Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme 
abaixo: 
a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 
b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem 
prejuízo da sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o 
trigésimo dia de atraso, será o Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, 
conforme o caso; 
12.1.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes 
sanções: 
1 – Advertência; 
2 – Multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho; 
3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, onde caberá no prazo de 10 
(dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de reconsideração; 
4 – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente 
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência 
ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Caldeirão 
Grande do Piauí e cobrado judicialmente; 
5 – Se a licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, 
caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 
30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a 
Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, 
na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da 
vencedora. 
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12.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas prevista neste edital. 
 
13. DO RECURSO 
13.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para 
a homologação. 
13.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora. 
13.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14. DO CONTRATO 
14.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, 
quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro 
do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes e neste 
Edital. 
14.2. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura, até o recebimento definitivo 
do seu objeto ou fornecimento, podendo durar por 12 meses, admitida a prorrogação 
nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. 
14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual 
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
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14.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a propostas 
apresentadas pela licitante vencedora. 
14.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
14.6. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os 
desdobramentos dos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93. 
 
15. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO E A OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 
15.1. Caberá a Contratada; 
15.1.1. Fazer o fornecimento do objeto na sede do município, ou prestar os serviços, 
conforme a necessidade da Administração, quantas vezes forem necessárias e 
conforme solicitação do órgão competente. 
15.1.2. O fornecimento do objeto desta licitação correrá por conta da Contratada, 
bem como as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento de tais produtos. 
15.2. Caberá ao Contratante: 
15.2.1. Efetuar o pagamento conforme estipulado neste Edital; 
15.2.2. Receber e conferir o objeto; 
15.2.3. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações; 
15.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
16.1. O objeto da presente licitação será recebido ou prestado diariamente, conforme 
necessidade do órgão competente da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do 
Piauí-PI durante a vigência do contrato, contados da data de sua assinatura. 
16.1.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será efetuado em até 90 (noventa) dias após e conforme consumo 
mensal constatado, contados da apresentação da nota fiscal/fatura. 
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17.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 90 (noventa) dias após a data de sua 
apresentação válida. 
17.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar requerimento 
e nota fiscal/recibo. 
17.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária 
(quando for o caso). 
17.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 
procedimento: 
I – A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 
II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento, responderá 
o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
18. FONTE DE RECURSOS 
17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente processo 
licitatório correrão à conta de recursos consignados no orçamento municipal: 
FONTE DE RECURSO: FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / 
RECURSOS PROPRIOS, num valor estimado conforme Anexo I desse edital de R$ 
84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), para o exercício financeiro de 2021. 
 
19. DAS SANÇÕES 
19.1. Caso a licitante adjudicada não mantenha sua proposta, apresentá-la sem 
seriedade, falhar ou fraudar na prestação dos itens licitados, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será sancionado com o 
impedimento de contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital, contrato e das demais sanções previstas na legislação, estando sujeita às 
seguintes cominações: 
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação; 
b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos. 
19.2 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores, o pregoeiro 
poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta de preço, bem como, a 
Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí, poderá rescindir o Contrato, sem 
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que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato 
ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade 
financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante; 
19.2 A multa por atraso no fornecimento, por culpa do fornecedor, será representada 
por percentual do valor total contratado, não excedendo a 10% (dez por cento) do 
referido valor do contrato. 
19.3. O valor da multa será automaticamente descontado da primeira parcela a que o 
licitante vir a fazer jus, sem prévio aviso. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lidas e 
aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes 
presentes; 
20.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
20.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
20.2. A licitante deverá examinar nitidamente as disposições contidas neste Edital e 
seus anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submete o licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento 
de qualquer pormenor; 
20.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão às disposições do primeiro. 
20.3. A Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí-PI, reserva a si, o direito 
de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou 
em parte por vício irreparável ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para 
recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da 
PROPOSTA DE PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer 
proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica 
ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de 
qualquer natureza; 
20.4. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
20.5. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
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20.5.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser 
solicitados, preferencialmente, através de expediente protocolado, dirigido ao 
pregoeiro deste órgão, sito à Rua Abílio Araújo Rocha, nº 26, Centro, Caldeirão 
Grande do Piauí – PI, em horário comercial, de Segunda a Sexta-feira. 
20.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste 
Edital, a Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí-PI declarará 
desclassificada convidando a segunda classificada, e assim sucessivamente, nas 
condições do convocado, inclusive quanto ao preço, ou, conforme o caso, revogar a 
licitação. 
20.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de 
validade da proposta deverá a licitante, independente de comunicação formal da 
Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí-PI revalidar, por igual período, 
sua proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 
20.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitadas à igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.9. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem. 
20.10. O resultado do presente certame será divulgado com a publicação no Jornal 
declarado Oficial pela Prefeitura de Caldeirão Grande do Piauí-PI. 
20.11. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão, sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora do 
Edital. 
20.12. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
20.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados à luz da Lei 
10.520/02 e Lei no 8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
Gerais de Direito. 
20.14. São partes integrantes deste Edital: 
Anexo I – Especificação do Objeto com as Unidades e Quantidades; 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de Cumprimento de Habilitação; 
Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 
Anexo V - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
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Anexo VI – Minuta do Contrato. 
20.15. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou 
com o Contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao 
Foro da Comarca de Simões, Estado do Piauí, excluindo qualquer outro, por mais 
especial que seja. 
20.16. Não será permitida durante a abertura e julgamento das propostas a utilização 
de aparelhos celulares pelos licitantes dentro da sala de licitação. 
20.17. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, 
poderão ser dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que 
atendidas às condições estabelecidas no referido artigo e seu inciso. 
 

Caldeirão Grande do Piauí- PI, 17 de março de 2021. 
 
 

_______________________________________ 
Antônio Lindomar Sousa Alencar  

Pregoeiro 
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Processo nº 027/2021 

Procedimento nº 014/2021 
Pregão Presencial nº 014/2021 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO 

 
1 - DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de sistemas de 
informática para a Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí – PI, conforme 
anexo I. 
 
2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTOS 
2.1. O fornecimento do objeto da licitação será realizado obrigatoriamente no 
Munícipio de Caldeirão Grande do Piauí - PI. 
 
3. DA PROPOSTA: 
3.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta de 
Preços do licitante. 
3.1.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada/digitada, datada, rubricada e 
assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme especificações do 
Anexo I, contendo o seguinte: 
3.1.1.1. - Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
3.1.1.2. - Número do Pregão; 
3.1.1.3. - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do Anexo I deste Edital; 
3.1.1.4. - Preço unitário por item e total, em moeda corrente nacional, com até duas 
casas após a vírgula, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 
ou indiretas, relacionadas com a prestação do objeto da presente licitação; 
3.2. - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. 
3.3. – Não será admitida cotação superior à prevista neste Edital. 
3.4. - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
3.5. A Contratada ficará obrigada a fazer o fornecimento do objeto quando 
requisitada, imediatamente a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento; 
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3.7. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à 
exigida no presente Edital, obrigando-se o proponente a prestar o fornecimento que 
atenda às condições do Anexo I. 
3.8. Caso o prazo de que trata o item 3.2 não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
3.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a prazo e especificações do fornecimento ofertado ou qualquer 
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas 
aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 
3.10. Propostas apresentada faltando assinatura, sem rubrica em todas suas páginas, 
sem nome da razão social, sem número do CNPJ, sem Inscrição Estadual ou 
Municipal, sem endereço completo, sem nome do fornecimento ofertado, sem 
número do certame licitatório, será desclassificada. 
3.11. A Contratada ficará obrigada a fazer o fornecimento do objeto quando 
requisitada, no prazo máximo de 24 horas a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento; 
3.11.1. Caso a contratada não cumpra o estabelecido no item anterior serão aplicadas 
as penalidades do Art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
4. DA DESCRIÇÃO E DOS QUANTITATIVOS: 
4.1. O critério para julgamento será o MENOR VALOR DO LOTE COTADO que a 
licitante possa oferecer para a Administração Pública; 
 

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: 

1. Auxiliar nos lançamentos e registros da execução, permitindo controle seguro de 
todos os compromissos, sem deixar de atender todas as exigências legais; 

2. 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; 

3. Produzir demonstrativos tanto nos modelos dos Tribunais de Contas Estaduais, 
como nos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda; 
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4. Permitir a elaboração de requisições de compra ou de empenhos, independente 

do processo de licitação; 
5. 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; 

6. Executar, automaticamente, o processo completo de despesa, a partir de um 
simples pedido de compra, produzindo todo o processo de licitação na 
modalidade Convite, apresentando os seguintes documentos: pedido de compra, 
requisição de compra, entrada ou de saída; carta convite; instrumento 
convocatório de convite; reserva de dotação; classificação das propostas com 
julgamento automático nos critérios menor preço, maior preço, maior desconto 
ou menor acréscimo, sendo unitário ou global; emissão de adjudicação, 
homologação e ordem de serviço; liberação automática da reserva de dotação; 
emissão automática da requisição de compra ao(s) vencedor (es); emissão 
automática do(s) empenho(s) a favor do(s) vencedor (es); 

7. Permitir todos os controles de movimentação de produtos no almoxarifado, 
integrado ao setor de compras, licitações e ao patrimônio; 

8. Processar o controle da frota de veículos e máquinas, produzindo demonstrativos 
analíticos de gastos com a manutenção e combustíveis; 

9. Permitir administrar a área de patrimônio, acompanhando a movimentação física 
e financeira e fazendo uma atualização automática e global dos bens nas variações 
econômicas e no balanço patrimonial; 

10. Permitir a realização de depreciação/amortização/exaustão, assim como as 
reavaliações e reduções ao valor recuperado  de todos os bens patrimoniais, de 
acordo com o novo Plano de Contas. 

11. Permitir a transferência de bens patrimoniais entre setores da entidade, mantendo 
o seu histórico. 

12. Emitir impressão da ficha cadastral de todos os bens patrimoniais. 
13. Permitir cadastrar e realizar as devidas manutenções 

(depreciação/amortização/exaustão, reavaliações, reduções ao valor recuperado e 
transferência entre os setores da entidade) dos bens patrimoniais via Web, através 
de browser. 

14. Emitir inventário com valores atualizados de todos os bens. 
15. Permitir todos os controles de registros de bens patrimoniais, com base nas 

liquidações realizadas e assim como os devidos lançamentos no Diário e Razão. 
16. Permitir solicitação de material ou produto via web, através de browser. Permitir 

ainda que a cotação seja realizada via web, e que seja enviado um email para os 
fornecedores, de modo que estes possam através de uma chave de acesso, 
preencher suas propostas através da web. Na licitação permitir a disponibilização 
do edital via internet, de modo que fique registrado todos os fornecedores que 
mostraram interesse pela licitação e realizaram o download do referido edital. 
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17. Atender às disposições da Lei Complementar 131 e suas alterações (portal de 

transparência); 
18. Permitir que os balanços sejam extraídos automaticamente do PCASP. 
19. Registrar o fluxo de lançamento no PCASP utilizando eventos automáticos. 
20. Processar automaticamente o encerramento de contas do exercício; 
21. Permitir ser gerado automaticamente os arquivos de envio do SICONF e da 

Matriz de Saldos Contábeis conforme solicitado pelo STN; 
22. Permitir serem feitos todos os lançamentos contábeis de receita e despesas, 

juntamente com todos os relatórios gerenciais, e geração dos arquivos do envio 
ao Tribunal de Contas Estadual via WEB através do browser; 

23. Processar automaticamente a abertura do exercício com os saldos do exercício 
anterior; 

24. 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 com as alterações e 
atualizações introduzidas por normas legais posteriores. 

25. 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. 

26. Analisar, imprimir e apontar eventuais divergências nos anexos dos balanços; 
27. Processar todos os demonstrativos para atendimento dos dispositivos e normas 

legais referentes ao ensino; 
28. Processar análises e demonstrativos para acompanhamento diário, decendial, 

mensal e trimestral, norteando a correta aplicação dos recursos vinculados ao 
ensino; 

29. Processar e produzir, além dos demonstrativos oficiais de aplicação, 
demonstrativos gerenciais que facilitem o controle da aplicação; 

30. 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; 

31. 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; 

32. Processar dados e preparar automaticamente a página para divulgação na Internet, 
gerando todos os demonstrativos exigidos pelo TCU e pela LC nº 101/00. 

33. Permitir a elaboração e controle do orçamento ao balanço do município, 
obedecendo a todas as exigências da Lei nº 4.320, de 17/03/64, e suas alterações 
posteriores, especialmente a ultima edição do MCASP. 

34. Integrado ao PPA e à LDO, o orçamento deverá ser programado para processar 
todos os demonstrativos exigidos pelas normas legais; 

35. Atualizar, automaticamente, no sistema, todos os anos, todas as tabelas de 
classificações orçamentárias, de acordo com as Portarias MF/STN; 
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36. Fazer análises de aplicações vinculadas e produzir demonstrativos 

individualizados por fundos especiais e entidades da administração indireta; 
37. Permitir a execução de levantamento de dados e estudos para a elaboração do 

PPA e da LDO; 
38. Auxiliar a projeção de receitas e despesas no período do PPA, com base no 

período anterior; 
39. Permitir a elaboração da LDO em estrita observância das previsões do PPA, 

permitindo alterações, inclusões e exclusões de programas; 
40. Elaborar automaticamente o Diário e o Razão, utilizando a estrutura de códigos 

do PCASP. 
41. Consolidação: fazer a incorporação ou consolidação mensal automática da 

execução contábil, através de arquivos magnéticos. 
42. Na administração direta, receber os dados contábeis exportados pelas entidades 

da administração indireta. 
43. Na administração indireta, exportar os dados contáveis para incorporação na 

administração direta. 
44. Entre as unidades orçamentárias executoras, permitir o funcionamento integrado 

e consolidado em uma única base de dados e servidor. 
45. Gerar e publicar o Portal de Transparência, permitindo a publicação de todos os 

elementos exigidos pela Lei Complementar nº 131 e pelo Decreto nº 7.185. Além 
de atender estas normas legais, permitir que se publique nesse portal de 
transparência qualquer relatório ou demonstrativos produzidos pelos sistemas da 
empresa, bem como de outros aplicativos utilizados pelo usuário; 

46. Permitir que o próprio usuário carregue qualquer arquivo no formato PDF, que 
será mostrado em um menu especificado pelo usuário e, após ser cadastrado, já 
ficará disponível para o cidadão que acessar o Portal da Transparência. 

47. Permitir que, após o cálculo de qualquer anexo do RREO e RGF, seja possível 
publicá-lo no Portal da Transparência. Assim com os relatórios da Lei 4320/64 
do orçamento, o balancete da receita e despesa, anexos de balanço e outros 
relatórios do sistema. 

48. Permitir o atendimento das exigências da Lei 12.527 – lei de acesso à informação, 
publicando todos os documentos e relatório produzidos por sistemas eletrônicos 
de documentos possuindo um canal de interação com o cidadão para consultas e 
informações adicionais. 
 

49. Possibilitar integração com sistema de arrecadação, permitindo: 
a. 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; 
b. consultar dívidas do fornecedor no ato do empenho, através do seu CNPJ ou 
CPF. Caso o fornecedor possua dívida no sistema de arrecadação, o sistema deve 
permitir que o usuário visualize as dívidas em aberto no ato do empenho; 
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c. gerar guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no sistema de 
arrecadação, no ato do pagamento do empenho com retenção de ISS; 
d. permitir configurar a conciliação bancária para que a ela funcione manual ou 
automaticamente através do arquivo de extrato bancário. 

02 – Folha de Pagamento 

 

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: 

1. Todo o sistema deverá ser parametrizado e as configurações de integração contábil 
deverão ser feitas conforme a classificação das despesas, com suporte ao TCE-PI 
e com identificação automática das contas do PCASP, de acordo com a 
classificação da despesa. Caso haja parâmetros repetitivos o sistema deve oferecer 
opções de replicação; 

2. O cadastro de cargos deverá possuir CBO atualizado, com opção para seleção na 
forma de árvore conforme a estrutura do CBO 2002 (grande grupo, subgrupo, 
família, etc), opções para SIPREV, parâmetros para progressão salarial 
automática, dados legais de criação, histórico de alterações legais, dados legais de 
extinção do cargo, classificação da ocupação conforme Imposto de Renda, 
quantidades de vagas separadas por cargo, função, emprego e contrato, opção para 
configurar os eventos fixos, opção para restringir a atribuição do cargo através do 
grau de instrução; 

3. O crédito bancário pode ser configurado para diversos bancos, agências, contas, 
convênios e layouts; 

4. O cadastro 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, referência salarial diferente do salário base, vantagens fixas, 
entre outros; 

5. Possibilitar a inserção de novas opções de cálculos posteriores ao valor 
encontrado e intervalo de percentual semelhante ao mecanismo de alíquota para 
previdência, IRRF, etc, bem como a possibilidade de que a quantidade do evento 
ser determinada automaticamente com diversas opções tais como a quantidade de 
dias realmente trabalhada ou a quantidade de dias úteis no mês; 

6. 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; 
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7. 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, 
dependentes, pensão alimentícia, histórico de transferência, individual e coletiva 
de cargo, salário, divisão, subdivisão, unidade/custeio e local de trabalho, 
pensionistas e origem da pensão, contas bancárias diversas, criação de campos no 
cadastro pelo usuário, digitalização dos documentos de admissão e atos de pessoal, 
etc.; 

8. Possuir assistente para inclusão de eventos fixos e eventuais coletivos, filtrado por 
diversos critérios. Possuir manutenção de eventos variáveis otimizados para 
lançamento de empréstimos gerando apenas um registro, este registro de 
empréstimo podendo ter opção de quitação antecipada; 

9. Possibilitar a importação, em layout pré-determinado, de arquivos de convênios e 
empréstimos com validação da situação do trabalhador e gerar e-mail de crítica 
para retorno; ou em outro layout qualquer totalmente parametrizável sem que seja 
necessário obter nova versão do software, este layout deverá importar arquivos 
nos formatos xls, ods, txt e cvs, possuir parâmetros para crítica de retorno no 
mesmo arquivo tais como situação do trabalhador, data dentro do período, CPF 
inválido, etc.; 

10. Possibilitar a exportação de qualquer dado, em qualquer layout sem que seja 
necessário obter nova versão do software, nos formatos xls, ods, txt ou cvs, 
quando for o caso, oferecer dados distintos para cabeçalho, corpo e rodapé, bem 
como formatação para valor monetário, data, espaçadores etc. as fontes de dados 
do layout deverão ser fixas, mas também deverão acompanhar parâmetros de tela 
no momento de envio, tais como a entidade selecionada, o mês o ano, etc. para 
que não seja necessário o usuário gerar uma fonte de dados diferente para cada 
contexto de envio. 

11. Emitir declarações CAT, PPP e controle de PCMSO; 
12. Registrar e manipular informações de controle dos dispositivos de avaliação 

exigidos pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/07/98; 
13. Possuir manutenção do cadastro e do movimento mensal de contribuintes 

autônomos e tomador de obra para informações à SEFIP e DIRF; 
14. O cálculo da folha mensal deverá poder ser calculado de forma individualizada ou 

geral, adiantamento ou antecipação salarial, recibo de férias com opção de 
impressão apenas das gozadas e abono pecuniário, terço de férias junto com o 
mensal, atualização automática das alíquotas de IRRF, INSS e Salário Família 
nacional. Oferecer ferramentas visuais de checagem de cálculo, bem como 
relatório contendo todos os valores obtidos e gerados além dos dados já emitidos 
no holerite; 

15. Cálculo de licença-prêmio com controle dos períodos aquisitivos; 
16. Folha complementar sem encargos com diversas opções de apuração e 

demonstração no mês posterior desejado; e folha complementar com encargos, 
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que dispensa futura demonstração, bem como lançamento de evento específico 
para folha complementar; 

17. Adiantamento e fechamento do 13º salário, com opção de pagamento da primeira 
parcela ao longo do exercício por diversos critérios, tais como automático no mês 
do aniversário, manual por solicitação do servidor, automático junto com as férias, 
etc.; 

18. Rescisão normal e complementar; 
19. Possibilitar que o recibo de pagamento seja impresso em papel personalizado, 

inclusive frente e verso, em formulário fixo de gráfica, exportado em arquivo para 
gráficas, bem como impressão em impressoras matriciais em alta velocidade; 

20. Folha de pagamento e resumo completo para contabilização; 
21. Relação da previdência, IRRF e FGTS com totalização por GRFC; 
22. Geração de arquivos conforme layout para SEFIP, CAGED, SIPREV, RAIS, 

DIRF, MANAD. 
23. Crédito bancário com opção para gerar filtrado por cargo, divisão, subdivisão, 

unidade/custeio, vínculo, entre outros; resumo dos valores gerados na forma de 
planilha que correlacione unidades de custeio, vínculo, etc. e o total enviado ao 
banco; 

24. Relação de trabalhadores que possuem um determinado evento no cadastro de 
eventos fixos, eventuais ou na ficha financeira, com diversos filtros, agrupamentos 
e ordenações; 

25. Possibilitar opção para impressão de demonstrativo de cargos/funções/empregos 
entre outros arquivos e relatórios para diversos Tribunais de Contas; 

26. Controle do PIS/PASEP, desde a informação solicitada pelo banco até os valores 
a serem pagos na folha; 

27. Emissão de etiquetas personalizadas; 
28. Gerador de relatórios que possibilite o usuário criar seus próprios relatórios sem 

que seja necessário obter nova versão do software; 
29. Informe de rendimentos; 
30. Ficha financeira do trabalhador por período, ficha financeira da unidade/custeio 
31. Planilha de custos, que possibilite o cruzamento de valores entre os dados 

cadastrais de organização tais como divisão, subdivisão, unidade/custeio, local de 
trabalho, vínculo, categoria funcional, cargo, etc; 

32. Manutenção de concursos, processos seletivos e currículo; 
33. Importação e cálculo de cartão de ponto conforme portaria MTE 1.510/2009 e 

suas atualizações; 
34. Cálculo e controle de emissão de margem consignável, de forma que seja possível 

que o agente financeiro possa validar o conteúdo da declaração através de 
codificação emitida no relatório. 

35. Controlar e executar atos de pessoal com possibilidade de gerar o documento ou 
armazenar PDF. 

36. O sistema deverá possuir painel de parametrização ao responsável pelo setor de 
Recursos Humanos, contendo, no mínimo, opção de seleção do modo de 
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liberação do acesso dos agentes públicos às funcionalidades disponibilizadas. 
Dentre as opções, deverá ser abrangido a possibilidade de escolha entre criação 
de acesso através da internet pelo próprio agente público ou somente criação 
local junto ao RH, com remessa de senha aleatória no e-mail cadastrado. 

37. Possuir painel de configuração de perfil via internet, exclusivo ao agente público, 
de modo a possibilitar que o servidor/usuário altere seu e-mail, senha, solicite 
nova senha ou remova seu próprio acesso independente de contato, 
requerimento ou solicitação ao RH. 

38. Permitir ao agente público imprimir demonstrativo de pagamento mensal, 13º 
salário, férias, rescisão, declaração de margem consignável com código de 
autenticação e informe de rendimentos anual através da internet. 

39. Permitir a qualquer cidadão ou empresa consultar a veracidade da declaração de 
margem consignável pela internet mediante código de autenticação. 

40. Cálculo de vale transporte com cadastro completo das empresas, linhas e valores. 
41. Cadastro de EPI separado por tipo atividade vinculada a cada trabalhador. 
42. Emissão da TRCT com parametrização da correlação dos eventos do sistema com 

os campos definidos na portaria nº 1.057 de 06 de julho de 2012. 
43. Manutenção das ações judiciais de cada trabalhador e a geração para SEFIP; 
44. Histórico de alterações de referências salariais com possibilidade de serem 

desfeitas, com arquivamento do valor atual, valor anterior e fórmula utilizada. 
45. Cálculo automático de progressão de referência salarial com emissão de relatório 

mensal dos servidores afetados. 
46. Controle de avaliação interno parametrizável com questões separadas em grupo e 

registro das notas de forma eletrônica, bem como geração automática das 
penalidades baseada nos registros de faltas e repreensões; 

47. Registro de repreensões com efeito de penalidade no controle de avaliação 
interno; 

48. Relatório de provisão de férias e 13º Salário, que apresente o avo acumulado e o 
avo do mês atual. 

49. Relatório comparativo que demonstre as diferenças evento a evento, por 
trabalhador, entre meses selecionados. 

50. Relatório de análise da frequência do trabalhador demonstrado em régua do 
tempo visual contendo todas as ausências registradas do trabalhador selecionado, 
com a possibilidade de abrir o registro da ausência com um clique. 

51. Preparação Cadastral para Qualificação Cadastral eSocial. 
52. Controle de Protocolos e Preparação de transmissão do eSocial. 
53. O sistema deverá conter Impressão de Contracheque, Recadastramento e Demais 

alterações Cadastrais Online. 
54. Integração com relógios de Ponto para Coleta Programada das Batidas. 

03 – Arrecadação/ISS 

Possibilitar diversos tipos de lançamento e controlar, de forma segura, os Tributos 
Municipais, tais como: Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto Sobre Serviços 
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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 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: 

 

1. 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; 

2. O sistema deverá conter Impressão de Carnês, Emissão de Certidões, Segunda via 
de Dívida todas online. 

3. 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; 

4. O sistema deverá conter cadastro de propriedades rurais, emissão de guias de 
recolhimento referentes à conservação de estradas, de acordo com o índice de 
utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

5. 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; 

6. O sistema deverá controlar dívidas, pagamentos, parcelamentos e 
reparcelamentos.  

7. Deverá emitir relatórios gerenciais, balancetes e gráficos, bem como realizar todo 
o controle da dívida ativa, sem perda dos históricos; 

8. 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; 

9. 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; 
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10. 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; 

11. Controlar as execuções judiciais, honorários advocatícios, custas processuais e, 
ainda, toda a tramitação dos processos.  

12. Deverá possuir, também, a emissão de certidões e petições; . 

13. 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. 13. 

14. 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.  

15. -Gerar a guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no sistema de 
arrecadação, no ato do pagamento do empenho com retenção de ISS.  

16. Permitir configurar a conciliação bancária para que a mesma funcione 
manualmente ou automática através do arquivo bancário. 

17. O programa em web deverá disponibilizar na internet, alguns serviços como: 
Consulta de Informações cadastrais, Emissão de Certidões, Controle de 
Autenticidade das Certidões emitidas, Consulta de Dívidas e geração de guias para 
recolhimento, de modo ágil e direto, possibilitando a economia de recursos e 
ganho de tempo de atendimento ao Contribuinte. 
ISS 

Solução online, utilizando plataforma web, executando em ambiente da 
Administração Pública Municipal, totalmente integrada em tempo real com sistema 
de tributos. 
1. O banco de dados deverá ficar hospedado na prefeitura municipal para maior 

segurança e domínio das informações. 
2. Seguir o padrão ABRASF versão 2.01. 
3. Permitir o acesso à solução online através de certificados digitais A1 ou A3 e com 

usuário e senha. 
4. Permitir o envio de avisos e notificações on-line aos contribuintes. 
5. Permitir a inclusão de links na tela de abertura do sistema. 
6. Permitir a inclusão de texto personalizado na tela de abertura do sistema. 
7. Possuir solução Web Service que permita a integração com os sistemas próprios 

dos contribuintes. Funcionalidades disponíveis: Geração de NFS-e, Recepção e 
Processamento de Lote de RPS, Enviar Lote de RPS Síncrono, Cancelamento de 
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NFS-e, Substituição de NFS-e, Consulta de NFS-e por RPS, Consulta de Lote de 
RPS, Consulta de NFS-e por Serviços Prestados, Consulta de NFS-e por serviços 
tomados ou intermediados e Consulta por Faixa de NFS-e. 

8. Permitir o cadastro automático do tomador de serviço dentro próprio tela de 
emissão de nota, sem que seja necessário fecha-la. 

9. Possuir mecanismo de consulta de tomador cadastrado dentro da tela de emissão 
de nota. 

10. Permitir a vinculação das notas fiscais eletrônica com a obra quando o serviço for 
relacionado à construção civil. 

11. Possuir configuração para permitir ou não dedução da base de cálculo com limite, 
desconto condicional e incondicional. 

12. Permitir consulta das notas fiscais por tomador, data de emissão, status, Item da 
lista de serviço. 

13. Permitir a impressão das notas por faixa de numero de nota e por limite da data 
de emissão. 

14. Permitir a geração de XML das notas fiscais individuais ou por lote. 
15. Permitir a alteração dos label das telas do sistema e também as cores para melhor 

se adaptar as necessidades da prefeitura. 
16. Possuir mecanismo para enquadrar automaticamente o contribuinte optante pelo 

simples nacional na sua alíquota. 
17. Possuir mecanismo para impedir que o contribuinte imprima uma nota avulsa sem 

que o imposto esteja pago. 
18. Possuir credenciamento via internet para contribuintes que emite nota fiscal avulsa 

eletrônica, nota fiscal convencional eletrônica, contribuintes de outro município e 
de gráficas. A Administração Pública Municipal apenas autoriza o credenciamento 
mediante apresentação de documentos. 

19. Possuir solução online para consulta de autenticidade de notas, de prestadores de 
serviço, de RPS, de AIDF, de Lotes de RPS, da lista de serviço e suas alíquotas e 
a emissão do Recibo de Retenção de ISSQN. 

20. Apresentação da quantidade de NFS-e emitidas e dos contribuintes autorizados a 
emitir no site da Administração Pública.  

21. Geração de logs de acesso. 
22. Permitir a visualização dos dados cadastrais do contribuinte. 
23. Permitir a criação de novos usuários e a vinculação ao contribuinte com controle 

de permissões de todas as opções do sistema. 
24. Possuir opções para Consultar, imprimir, enviar via e-mail, emitir, cancelar e 

substituir Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via internet.  
25. Permitir o cancelamento e substituição de nota fiscal eletrônica avulsa e 

convencional, mesmo que o imposto da nota esteja pago, e deixar o valor desse 
imposto como crédito na próxima geração da guia. 

26. Possuir consulta dos creditos originados de cancelamento ou substituição de notas 
fiscais eletrônicas. 
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27. Permitir a geração de guias por seleção de notas fiscais, podendo ser parcial ou 

total, sem que o movimento econômico esteja fechado. 
28. Permitir consulta das guias geradas por status, pago, aberto e cancelado. 
29. Permitir estorno das guias geradas. 
30. Possuir opção para enviar o XML da nota assinada digitalmente com certificado 

digital. 
31. Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para cancelamento e substituição 
da nota, após a data de emissão. 

32. Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para transferência do XML das 
RPS, e também do cadastramento manual de RPS. 

33. Permitir a declaração de instituições financeiras, declaração de tomador e 
declaração de prestador (completa e simplificada). 

34.  Permitir declarações complementares. 

35. Permitir que o tomador de serviço importa automaticamente, todas as notas fiscais 
de serviços que ele recebeu, e que os prestadores já declararam no sistema. Criação 
do Plano Geral de Contas comentado através do módulo DES-IF. 

36. Importação de arquivos da DES-IF (versão 2.2). 
37. Consulta e geração de guias de recolhimento de ISS com cálculo de multa, 

juros e correções de acordo com as configurações da Prefeitura Municipal.  
38. As guias de ISSQN não paga durante o exercício deverá ser incluída 

automaticamente na geração dos livros da divida ativa. 
39. Permitir a geração de guias no padrão arrecadação e padrão ficha de 

compensação de acordo com o layout da FEBRABAN. 
40. Permitir a disponibilização de vários convênios, para o contribuinte escolher 

na emissão de boletos/guias de recolhimento. 
41. A guia de ISSQN inscrita em divida ativa deverá ficar disponível em tempo 

real para o para execução judicial no controle de ajuizamento do sistema de 
tributos. 

42. Possuir rotina para controle automático dos impostos de contribuintes MEI, 
ISSQN Estimativa e ISSQN Fixo e Optantes do simples Nacional. 

43. Geração do Livro Fiscal. 
44. Consulta e cadastro de tomadores de serviço. 
45. Consulta e solicitação de AIDF. 
46. Emissão de relatório de movimento econômico. 
47. Possuir manual de todos os módulos e funcionalidades do sistema. 

 

04 – Saúde 
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Sistema que controle todo o atendimento ambulatorial e hospitalar das unidades 

de saúde, atendendo a 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. Este sistema deve conter as seguintes características: 

1. Deverá possibilitar que o controle seja feito através de várias UPS (Unidade 
Prestadora de Serviço) interligadas a uma central, podendo ter integração com 
o CADSUS (Cartão 

2. Único de Saúde), permitindo que sejam importados todos os pacientes 
cadastrados no sistema do DATASUS: 

3. 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. 

4. 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; 

5. 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, com 
informações sobre as fichas de atendimento, as receitas emitidas ao paciente, 
os medicamentos retirados por ele em qualquer unidade de farmácia 
interligada, os exames realizados e seus resultados, as vacinas aplicadas e as 
doenças diagnosticadas; 

6. A ficha de atendimento deverá tornar o processo de atendimento rápido e 
eficaz. Deverá conter layout personalizável com possibilidade de impressão do 
histórico contendo os três últimos atendimentos, para acompanhamento 
médico; 

7. Deverá disponibilizar um módulo para ser usado pelo profissional, no 
consultório, que permita registrar os detalhes do atendimento, dos 
procedimentos realizados, da 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. 

8. No lançamento da receita, o sistema deverá mostrar a quantidade em estoque 
de cada medicamento, auxiliando o profissional na escolha do medicamento 
com base na sua disponibilidade; 

9. Deverá permitir um controle eficiente dos agendamentos de consultas, 
transportes e de exames, de acordo com as disponibilidades existentes; 

10. Permitir o controle de horário do agendamento de consulta manual ou por 
agenda do profissional; 

11. Permitir gerar Ficha de Atendimento automaticamente ao confirmar o 
agendamento da consulta; 

12. Permitir o lançamento de vagas por profissional, por período e dias da semana; 
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13. Permitir o registro de períodos de ausências de profissionais, assim como 

feriados; 
14. Permitir o envio de SMS para o paciente agendado, com hora, data, 

profissional, especialidade e unidade do agendamento; 
15. Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados, 

permitindo que o próprio usuário possa configurar os dados integrantes e a 
disposição do documento; 

16. Deverá conter um módulo de farmácia que permita um controle de toda a 
movimentação de estoque de medicamentos e materiais das unidades de saúde. 
Deverá ainda, possibilitar um controle dos medicamentos por lotes, 
vencimentos e estoque mínimo; 

17. O cadastramento dos produtos deverá 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. 

18. 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; 

19. Permitir integração como Qualifar-SUS, gerando arquivos para posterior 
transmissão, com todas as informações necessárias referentes à entrada, à 
dispensação e à perda dos medicamentos nas unidades farmacêuticas, 
dispensando assim o uso do HORUS; 

20. Permitir a unificação de cadastro de produtos duplicados; 
21. Permitir a troca de grupo e subgrupo de produtos e materiais; 
22. Permitir elaboração de pedidos das unidades para uma unidade central; 
23. Permitir transferência de estoque automática entre unidades; 
24. Permitir o registo de Laudo de Medicamento Excepcional, com impressão das 

fichas e com layout customizável; 
25. Permitir total controle de processos judiciais; 
26. Permitir controle de manipulados; 
27. Permitir visualização de estoque distribuído entre unidades; 
28. Permitir utilização de código de barras; 
29. Permitir cadastro de fonte de recurso; 
30. Possuir monitor de entrega; 
31. Possuir integração com o consultório para lançamento de saída por receita; 
32. Permitir gerar livro de medicamento controlado; 
33. O sistema deverá 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. 

34. Possuir rotina de revisão e conferência dos exames realizados; 
35. Possuir integração com aparelhos de análise; 
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36. Possuir ferramenta web para que o paciente possa consultar e imprimir o 

resultado dos exames, com identificação individual; 
37. O sistema deverá gerenciar as internações hospitalares, desde a chegada do 

paciente ao hospital até a sua alta. Para tanto, deve 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 facilita o controle 
de visitas. 

38. 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. 

39. Deverá controlar e emitir laudos de Raio X realizados na unidade de saúde do 
município. Para tanto, deve possuir um cadastro de laudos padrões, com 
possibilidade de alteração e de inclusão de outros laudos pelo usuário do 
sistema. 

40. Permitir rotina de armazenamento de imagens de Raio X, anexando-as às 
requisições; 

41. Possuir 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. 

42. Possuir um recurso que permita a importação automática das tabelas, dos 
estabelecimentos e suas características do SIVISA. 

43. 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 sua situação. 

44. Disponibilizar um módulo para controle de zoonose, no qual é realizado o 
registro da vacinação dos animais, bem como o registro dos exames e do 
posterior resultado de diagnose em animais com risco de infecção. 

45. O sistema deverá calcular o faturamento das internações e dos procedimentos 
ambulatoriais realizados nas Unidades de Saúde controladas pelo SUS. Deverá 
também ter integrações com outros sistemas, permitindo atualizações de 
tabelas cruciais, como por exemplo, preços de medicamentos do Brasíndice e 
da ABCFarma, além de procedimentos realizados através do BPAMAG e/ou 
do SISAIH. 

46. Permitir o cadastro de procedimentos, de coeficientes, de grupos de 
lançamentos, de convênios e de planos de saúde. 

47. 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 
BPAMAG (Boletim de Produção Ambulatorial), SISRCA (Sistema de 
Regulação, Controle e Avaliação), para o SISAIH (Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares), para o padrão TISS (Troca de 
Informação em Saúde Suplementar) e ainda para o CIH (Comunicação de 
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Internação Hospitalar do SUS), que são as internações realizadas por meio de 
convênios particulares de saúde. 

48. Permitir a digitação da produção ambulatorial através de fichas de 
atendimento; 

49. Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento, 
principalmente em relação aos procedimentos, verificando sua validade em 
relação à especialidade, hierarquia da unidade que o realizou, tipo e grupo de 
procedimento, tipo de prestador e faixa etária; 

50. Possuir regra de compatibilidade entre procedimento e CID, procedimento e 
CBO, procedimento e serviço/classificação; 

51. Utilizar tanto a CID-9 como CID-10; 
52. Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou 

profissionais e/ou especialidades; 
53. Possibilitar a consulta das fichas de atendimento, requisições de SADT e 

exames realizados através de argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade, 
profissional, especialidade, paciente etc; 

54. Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No caso 
de exportação do BPA permitir também a impressão do relatório de controle 
de remessa; 

55. Permitir o controle e a emissão de requisição de SADT; 
56. Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de 

seleção dos registros. Critérios: Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ 
Subcategoria), período de atendimento, tipo de notificação (obrigatória, 
temporária, etc); 

57. Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como o 
agrupamento das informações por faixa etária e CID 
(Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria); 

58. Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas 
unidades de saúde; 

59. Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, 
possibilitando ao usuário que escolha o tipo de gráfico. 

60. Permitir a digitação da produção odontológica através de fichas de 
atendimento; 

61. Possuir rotina que permita a geração e digitação do BPA; 
62. Permitir a impressão do relatório de controle de remessa; 
63. Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas 

unidades de saúde; 
64. Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial, 

possibilitando ao usuário que escolha o tipo de gráfico; 
65. Permitir a consulta do odontograma em tela. 
66. Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades 

relacionadas; 
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67. Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais definidos para o 

cadastramento familiar; 
68. Permitir o cadastramento das áreas/equipes e seus membros; 
69. Permitir o cadastramento de domicílios e usuários do SUS; 
70. Possibilidade de exportar os dados para o programa de crítica do SUS; 
71. Emitir relatório de produção dos cadastrados; 
72. Emitir relatório das famílias e seus membros. 
73. Permitir o controle da localização física dos medicamentos; 
74. Possibilitar a utilização e o gerenciamento de vários almoxarifados dentro de 

uma mesma unidade; 
75. Possuir calendário de vacinação parametrizável que servirá de base para o 

controle de doses aplicadas aos pacientes nos atendimentos de rotina; 
76. Permitir o cadastro de campanhas de vacinação, realizadas no município; 
77. Permitir o cadastramento dos postos de vacinação; 
78. Possuir processo de apuração de campanha de vacinação que permita a 

emissão de relatórios com o resultado da campanha de vacinação; 
79. Possuir processo de acompanhamento da vacinação de rotina que gere 

informações no histórico do paciente e para o Programa Nacional de 
Imunização – API; 

80. Permitir o agendamento de vacinas e o controle de faltosos; 
81. Possuir processo de acompanhamento de eventos pós-vacina. 

a. Possuir total integração entre seus módulos permitindo total 
compartilhamento das tabelas, evitando assim a duplicidade e a 
inconsistência das informações; 

82. Permitir a adoção do prontuário único do paciente; 
83. Permitir ao usuário formatar as fichas de atendimento (FA, FAO, SADT) e 

exames de modo que ele possa selecionar os campos e a sua disposição dentro 
do documento, bem como o tipo da fonte e inserção de figuras e tabelas; 

84. Possibilitar a identificação dos pacientes em óbito; 
85. Permitir controle de agendamento de viagem, com registros para faturamento 

automático do transporte realizado; 
86. Possuir rotina para geração de prontuário físico automaticamente; 
87. Possuir painel de chamada que seja acionado pela recepção, pela triagem ou 

pelo consultório; 
88. Possuir chamada pelo nome social do paciente; 
89. Permitir registro de cadastro e acompanhamento de gestantes 

(SISPRENATAL) e hipertensos e diabéticos (HIPERDIA); 
90. Possuir regulação de guias de encaminhamentos; 
91. Permitir cadastro de população flutuante; 
92. Permitir unificar cadastro de paciente duplicado; 
93. Possuir regra que informa no cadastramento do paciente uma possível 

duplicidade; 
94. Permitir registro de medicamento de uso contínuo por paciente; 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ 

CNPJ 41.522.293/0001-54 
Telefone: (89) 3455 1218 – E-mail: pmcaldeiraopi@hotmail.com 

Endereço: Praça 29 de Abril – Centro  
CEP 64.695-00 – CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ – PI 

 
95. Possuir integração com o Sistema E-SUS AB. 
96. Possuir ferramenta para Android a ser utilizada em tablet´s para uso dos 

agentes comunitários de saúde na realização das visitas domiciliares; 
97. Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a 

seleção dos registros por período de atendimento; 
98. Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a 

seleção dos registros por período de atendimento; 
99. Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a 

seleção dos registros por período de atendimento; 
100. Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao 

usuário a seleção dos registros por município, bairro, logradouro, unidade e 
período de atendimento; 

101. Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção 
dos registros por unidade, profissional e período de atendimento; 

102. Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção 
ambulatorial apurada dentro de uma competência; 

 

05- 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: 

1. Permitir cadastro de alunos unificado e completo e histórico completo mesmo 
com várias escolas no município interligadas 

2. 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... 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. O sistema deverá oferecer vários relatórios gerenciais e estatísticos com a opção 
de visualização, impressão e exportação. 

8. Permitir um controle avançado de usuários a partir de permissões de acordo com 
sua função e o local em que opera. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES COM PLATAFORMA WEB  
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS 
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
INTEGRADO E SISTEMA INTEGRADO DE 
ARRECADAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE 
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ - PI”. 

 

12 MESES   
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Processo nº 027/2021 
Procedimento nº 014/2021 

Pregão Presencial nº 014/2021 
 

ANEXO II 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 (Papel timbrado da empresa) 

 
 
 

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ no 
_______________,representada pelo (a) Sr. (a) ______________, CREDENCIA 
o(a) Sr. (a) ____,______________ (CARGO), portador(a) do R.G. no 
______________ e CPF nº_______________________, para representá-la perante 
o Município de Caldeirão Grande do Piauí em licitação na modalidade Pregão 
Presencial no 014/2021, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos 
os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias, assinar ata.  
 
 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
CPF 
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Processo nº 027/2021 
Procedimento nº 014/2021 

Pregão Presencial nº 014/2021 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (Papel timbrado da empresa) 

 
(a ser preenchida, assinada e entregue juntamente com os envelopes) 

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as 
penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos 
documentos integrantes dos envelopes “B”, sob pena de sujeição às penalidades 
previstas neste Edital de Pregão Presencial nº 014/2021, conforme especificações 
constantes do Edital e Anexos. 
  
EMPRESA (RAZÃOSOCIAL):__________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 
CARGO: _____________________________________________________ 
RG______________________ 
CPF________________________ 
ASSINATURA: ________________________________________________ 
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Processo nº 027/2021 
Procedimento nº 014/2021 

Pregão Presencial nº 014/2021 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO (Papel timbrado da empresa) 

 
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí, Estado do Piauí. 
Referente ao Edital do Pregão Presencial n° 014/2021. 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob 
no__________________, DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência 
de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a 
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o e Artigo 97 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
 
 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(CPF) 
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Processo nº 027/2021 
Procedimento nº 014/2021 

Pregão Presencial nº 014/2021 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO (Papel timbrado da empresa) 
 

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí, Estado do 
Piauí. 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 014/2021. 
 
A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob no _______________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
_____________________________, com RG sob no_______________, e inscrito 
no CPF sob no _______________, 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 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
 

(assinatura do responsável) 
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PROCESSO nº 027/2021 
PROCEDIMENTO nº 014/2021 

PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2021 
MINUTA DE CONTRATO 

 
O MUNICIPIO DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ- PI, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede e foro na cidade de Caldeirão Grande do Piauí, 
situada na Praça 29 Abril, Centro, CNPJ (MF) Nº 41.522.293/0001-54 neste ato 
representada por seu Prefeito Municipal, DOUGLAS FILIPE SOUSA 
GONÇALVES, residente e domiciliado nesta cidade, doravante chamado 
abreviadamente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
_____________________, com sede e foro na cidade de _______, Estado do 
______, estabelecida na ______________, nº ____, Centro, CEP _______, inscrita 
no CNPJ (MF) sob o nº ____________, inscrição estadual sob o nº ____________, 
doravante chamada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a 
homologação, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE 
DO PIAUÍ- PI, do Pregão Presencial nº 014/2021, conforme despacho exarado no 
Processo Administrativo nº 027/2021 e o que mais consta do citado Processo 
Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 8.666, 
de 21/06/93, com as alterações nela introduzidas até a presente data, as quais 
submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente 
Contrato, regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de sistemas de informática para a Prefeitura Municipal de Caldeirão 
Grande do Piauí – PI, conforme anexo I, em decorrência do êxito alcançado pela 
CONTRATADA no processo licitatório nº 027/2021, Procedimento nº 014/2021, 
sob a modalidade Pregão Presencial. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
Integram e complementam o presente Contrato, independentemente de transcrição o 
processo licitatório nº 027/2021, Procedimento nº 014/2021, sob a modalidade 
Pregão Presencial e a proposta da Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  
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Todas as despesas decorrentes do fornecimento correrão por conta dos recursos 
provindos dos fundos, FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / 
RECURSOS PROPRIOS. 
 
CLÁUSULA QUARTA:  
A CONTRATADA, se obrigará a fornecer os produtos de acordo com sua proposta, 
de forma a atender as exigências da CONTRATANTE.  
§ 1º - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como 
tributos de qualquer espécie e demais despesas que incidam ou venham a incidir sobre 
o fornecimento do objeto deste contrato; 
§ 2º - Solicitar, por escrito à CONTRATANTE, mediante prévia justificativa, 
eventuais prorrogações do prazo contratual; 
 
CLÁUSULA QUINTA:  
O fornecimento será mediante termo de requisição do setor competente da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
A CONTRATADA é responsável por todos os encargos sociais, trabalhistas e 
sindicais decorrentes do pessoal que empregar, bem como os outros relacionados ao 
fornecimento que contratar, inclusive perante terceiros, a quem responderá 
diretamente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
A CONTRATADA será a responsável pela condução de todos os trabalhos 
mencionados neste Contrato e na Proposta, cabendo-lhe manter os entendimentos 
necessários com a CONTRATANTE, no decorrer do fornecimento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
O valor contratado é de R$ ________ (___________________), que será pago 
mediante ao fornecimento além do encaminhamento da nota fiscal e recibos para a 
tesouraria da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande do Piauí- PI e poderá ser 
realizado em até trinta dias após o protocolo. 
 
CLÁUSULA NONA:  
A critério exclusivo da CONTRATANTE ou por mútuo acordo, o presente 
Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, no todo ou em parte, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, cabendo à 
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CONTRATADA, receber o que lhe for devido até a data da rescisão ou, ainda, se a 
CONTRATADA: 
a) Deixar de cumprir os prazos estipulados no Edital; 
b) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem a prévia 
autorização da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
No decorrer do prazo contratual não serão levados em consideração comunicações 
verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de cada 
parte à outra, serão consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues sob 
protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  
O presente Contrato terá início na data de sua homologação, e vigorará pelo prazo de 
01 (um) ano, em conformidade com os interesses da CONTRATANTE, podendo 
ser prorrogado pelo interesse das partes até o período limite do inciso II, do art. 57, 
da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  
Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste 
instrumento, na Lei 8.666/93 e noutras disposições legais, realizar, por escrito, através 
de Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes. Sendo 
reservado à esta Fundação, na busca pelo interesse administrativo, alterar 
unilateralmente a presente pacto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  
As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Simões - PI, para 
dirimir dúvidas ou resolver questões oriundas do presente contrato, desde que não 
seja possível resolvê-las prévia e amigavelmente. 
E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o 
presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
 

Caldeirão Grande do Piauí(PI), ____ de ___________ de 2021. 
 

__________________________________ 
Douglas Filipe Sousa Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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___________________________________ 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
Nome: _______________________________ 
CPF: _________________________________ 
Nome: _______________________________ 
CPF: ________________________________ 
 

 

 

 


