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                                     Estado do Rio Grande do Sul
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013
O  Prefeito Municipal de Estação, Geverson Zimmermann, no uso de suas atribuições legais, torna 

público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, conforme descrito 
neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 913 de 31 de maio de 
2.006 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os envelopes, contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, Estação, RS, no dia 08 (oito) de janeiro de 2014, às 10 (dez) horas, 
quando será realizada a sessão pública de abertura.

1. DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para fornecimento mensal da Licença 
de uso de dois Softwares para Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação juntamente com as 
escolas, incluindo: conversão (completa dos dados do software meio ambiente), implantação, treinamento, 
serviços  de  manutenção  mensal  que  garantam  as  alterações  legais,  corretivas  do  softwares 
disponibilizados, atendimento e suporte técnico, para estes softwares, quando solicitado pela Secretaria, 
conforme descrições no Anexo I.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a 
sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 
identificados, respectivamente, como de nº. 01 e nº. 02, para o que sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO-RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

                                                         RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
                                                         CNPJ: 

AO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO – RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

                                                         CNPJ: 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1.  O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia da abertura do certame, 
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 
representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identificação, (cópia 
autenticada).
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 
a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por 
ações;
a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; 
a.4) Decreto de autorização, no qual estejam seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
a.5) Registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do outorgante devidamente reconhecida, em 
que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654 § 1º, do Código Civil, em especial  o nome da empresa 
outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e o nome do outorgado e a 
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
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b.2) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de 
investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a presença do 
licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006, disciplinados nos itens  6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos 
envelopes, no momento do credenciamento, documentação comprobatória de enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte.
3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art.34, da 
Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do 
credenciamento, documentação comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
3.6.  Todos os documentos exigidos no presente ato convocatório poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação ou órgão da imprensa oficial ou municipal.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n.ºs 01 – PROPOSTA e 02 
– DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 
nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) Comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
para a prática dos demais atos do certame;
b) Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. (Anexo II).

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

As propostas, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, §3º, da Lei de licitações Nº 8.666/93 e art. 6º da Lei Nº 
10.520/2002.
5.1. A proposta preferencialmente deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas, sendo a última 
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, contendo os valores, e deverá conter:
a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da 
pessoa indicada para contatos;
b) As empresas deverão cotar os preços em formulário fornecido pela Prefeitura Municipal ou em formulário próprio 
seguir a mesma ordem do emitido pelo município, preço unitário liquido, indicado em moeda nacional, onde deverão 
estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incida sobre a operação ou, ainda, despesas com 
transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.
c) É FIXADO O PREÇO MÁXIMO MENSAL DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 02 
(duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e 
os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
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6.2. Para efeitos de julgamento será considerada vencedora, dentre as classificadas, a proposta que apresentar o 
MENOR PREÇO GLOBAL.
6.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão autores das 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas.
6.4. Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor da 
proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário, 
inferior à proposta de menor preço, observada a redução mínima estipulada pelo pregoeiro, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro.
6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 
ordem de oferta dos lances.
6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem 
prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.6.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar nova proposta.
6.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
constantes do item 12 - DAS PENALIDADES deste edital.
6.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 
das propostas.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de MENOR PREÇO 
GLOBAL e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor.
6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem 
seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo, motivadamente, a respeito.
6.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a 
licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que atenderem aos requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Observações: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 
edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório.
6.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
6.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei 
Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
6.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 
pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à 
proposta de menor valor.
6.17. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será 
convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de 
menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 
item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
6.18. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.19. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
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6.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 
das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.21.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações a 
cerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações  deste Município, conforme subitem 
14.1 deste edital.

7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, no ENVELOPE Nº. 02 - os documentos de 
habilitação.

7.1.1. Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.1.1 – Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 7.1.1, a 
empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital. 

7.1.2. Declarações:
a) Declaração formal de que a licitante não possua em seu quadro pessoal, empregado realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, menor de dezoito anos, em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99);

7.1.3. Regularidade Fiscal:
a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b)  Certidão de Regularidade junto ao INSS;
c)  Certidão de Regularidade junto ao FGTS;
d) Prova  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal (Certidão  Negativa  de  Débito  de  Tributos  e  Contribuições 
Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio 
ou sede do licitante;
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (Alvará  referente ao exercício em curso), 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

7.1.4. Regularidade  Trabalhista
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, conforme dispõe a Lei nº 12.440/2011.

7.1.5 – Qualificação Técnica:
a) Apresentação de pelo menos um atestado de órgão público que utiliza os softwares, objeto da presente licitação;

7.2. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com prazo de validade expirado, 
a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.2, deste edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias 
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo.
7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, 
desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 
público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
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7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do licitante e a 
adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12 deste edital.
7.4. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo após aquele período, no prazo de 
05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.5.1.  Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor do Município, ou ainda, pelos membros do Setor de Licitações (desde que antes 
do horário marcado para o início da Sessão), mediante apresentação do documento original;
7.5.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora 
exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
7.5.3.  Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como 
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
7.5.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.5.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;
7.5.6. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na 
Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

8. DA ADJUDICAÇÃO
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante e examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará o vencedor, proporcionando, a 
seguir, a oportunidade aos demais licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que 
a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do 
licitante. Constará na ata de sessão a síntese das razões do recurso apresentadas, bem como registro de que todos 
os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 
(três) dias corridos, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ele ao 
prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais.
9.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo do recorrente.
9.3. As razões e contrarrazões de recurso serão encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado 
no preâmbulo deste edital.
9.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.  

10. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatório será convocado para assinar o contrato no 
prazo de até 05 (cinco) dias.
10.2. Se o licitante vencedor, regularmente convocado, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, 
XVI, da Lei nº 10.520/2002.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O  pagamento  deverá  ser  efetuado  até  o  10º  dia  útil  do  mês  subsequente  a  prestação  dos  serviços  e 
apresentação da fatura.

 
12. DAS PENALIDADES:
12.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades:
a) – Advertência, por escrito;
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b) – Multa:
b1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado por inexecução parcial do contrato;
b2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor  valor total contratado no caso de inexecução total, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos.
c) – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.
12.2 . As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
12.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 
imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
06 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
06.02.18.122.0029.2047 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente - Fundema
08.01.12.361.0017.2063.3.3.90.39.57 – (3883) Serviços de Processamento de Dados
Recurso: 1 Livre e 1089 Fundema
08 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto
08.01.12.361.0017.2063 – Manutenção do Sistema de Informática do Ensino Fundamental
08.01.12.361.0017.2063.3.3.90.39.57 – (3883) Serviços de Processamento de Dados
Recurso: 20 MDE

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
presente edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Setor de Licitações do Município de Estação, sito na Rua 
Fiorelo Piazetta, 95, ou pelo fone (54) 3337-1166, no horário compreendido entre às 07h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes.
14.2. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
14.3. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município, dentro do limite permitido 
pelo artº. 65 § 1º, da Lei nº 8.666/93.
14.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.5. Constitui motivo de rescisão contratual, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no Contrato (art.  78, VI, da Lei Federal nº 8.666/1993).
14.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente 
prejudicar o Município, quando na execução dos serviços e/ou no fornecimento de bens.
14.7. A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artº 49, da Lei Federal nº 8.666/93).
14.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo da Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo IIII – Modelo de Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da Lei, de que não 
possui em seu quadro funcional menores de idade, na forma do inciso V, art. 27, da Lei nº 8.666/93;
Anexo IV – Minuta do Contrato.
14.9. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.

Estação, 20 de Dezembro de 2013.
Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria jurídica  
Em _____/_____/______.

                 
              Geverson Zimmermann

Prefeito Municipal de Estação
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ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1 Contratação de uma empresa para fornecimento mensal da Licença de uso de dois Softwares para 
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação juntamente com as escolas, incluindo: conversão 
(completa dos dados do software meio ambiente), implantação, treinamento, serviços de manutenção 
mensal que garantam as alterações legais, corretivas do softwares disponibilizados, atendimento e 
suporte técnico, para estes softwares, quando solicitado pela Secretaria.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM LICENCIADOS

2.1 PRINCIPAIS MÓDULOS DOS SISTEMAS MEIO AMBIENTE

1 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO - SECRETARIA MEIO AMBIENTE
1. Controle dos Protocolos da Secretaria
2. Controle dos Processos da Secretaria
3. Controle de Vistorias
4. Controle de Licenciamento com geração automática para publicação via WEB
5. Controle da Fiscalização
6. Emissão das taxas de licenciamento
7. Controle das receitas do fundo do Meio Ambiente
8. Controle das Denúncias
9. Controle das Podas
10. Módulo Externo - WEB
11. Versão do Sistema via WEB, hospedado em Data Center da Empresa

2 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO PLANTIO DE MATA CILIAR
1. Controle do recebimento de Mudas
2. Controle de Distribuição das Mudas
3. Controle da Vistoria do plantio
4. Sistema via Web
5. Disponibilização automática para prestação de contas dos projetos da região e do governo do 
Estado

3 – MÓDULO EXTERNO
1. Ter link direto do site para Prefeitura Municipal
2. Ter interface pronta no sistema conforme exigências legais
3. Manter os arquivos dos documentos atualizados automaticamente

4 - SISTEMA AUTOMATIZADO DE BACK-UP
1. Sistema automatizado via WEB de cópia de segurança
2. Cópias de segurança feita de hora em hora
3. Serviços sem intervenção de operador
4. Cópia de segurança mantida pelo menos por 90 dias no data center

   DESCRIÇÃO     GERAL     DO     SISTEMA  
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Características Obrigatórias:
Item 1 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO - SECRETARIA MEIO AMBIENTE
1 Aplicativo Multiusuário, com utilização banco de dados Postgree, sendo integrado com 

Módulo Externo, manter o sistema em Data Center, sem a necessidade de colocar novo 
servidor WEB na Secretaria

2 O Sistema deverá ser compatível com impressoras, jato de tinta e laser
3 Possuir controle dos Protocolos da Secretaria
4 Possuir controle dos Processos da Secretaria
5 Possuir controle de Vistorias
6 Possuir controle de Licenciamento
7 Possuir controle da Fiscalização. Disponibilizar opção para integração da fiscalização via 

TABLET (Mobilidade), no caso de necessidade apresentar sistema via Tablet em 
funcionamento

8 Possuir Emissão da taxas de licenciamento
9 Possuir controle das receitas do fundo do Meio Ambiente

10 Possuir controle das Denúncias
11 Possuir controle das Podas
12 Opção para lançamento de coordenadas do GPS 
13 Possibilitar a parametrização através de fórmula, a lei municipal de taxas
14 Possuir um sistema de controle conforme portarias do conselho estadual de Meio 

Ambiente, impacto local (classificação do município perante o conselho estadual de Meio 
Ambiente)

15 Segurança de emissão e alteração das licenças por senhas
16 Possuir sistema de tramitação de documentação, passando de responsável para 

responsável, podendo delegar etapas seguintes
17 Possuir sistema de alerta de vencimentos
18 Permitir a implantação de formulários padrão da Secretaria ou conforme legislação 

Municipal
19 Geração dos documentos em modelo PDF, para publicação na Internet
20 Possuir gráficos para gerenciamento da Secretaria
21 Permitir Anexação de fotos nos processos
22 Permitir a digitalização de quaisquer documentos referente ao processos
23 Possuir Numeração automática de todos os tipos de  documentos produzidos pela 

Secretaria
24 Permitir o lançamento do número do protocolo geral do Município
25 Os sistemas serem acessados apenas por senhas de usuário
26 O sistema de alerta ser configurável conforme necessidade de cada usuário, pelo nível de 

dias, por setor ou por usuário
27 Ter no sistema a consulta de valores para informar ao munícipe sem abertura de processo 

ou registro do mesmo
28 Ter no rol de relatórios a possibilidade de obter a produtividade dos fiscais ou servidores
29 Permitir o envio de aviso para os empreendedores e responsáveis, através de e-mail
30 Ter módulo de denúncias, podas e supressão, configuráveis para uma interface (um 

usuário) ou separados conforme necessidade, integrados com o módulo de licenciamento
31 Emissão de boletos de cobranças das taxas
32 Possuir modelos de documentos configuráveis conforme necessidade da Prefeitura
33 Permitir alteração dos documentos antes da gravação do mesmo, sem a necessidade de 

alteração do modelo original
34 Emissão de notificação ao empreendedor
35 Emissão de Auto de Infração ao empreendedor
36 Pesquisas dos documentos por CPF, CNPJ, número do Processo, número do protocolo, 
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endereço do empreendedor, nome do empreendedor
37 Sistema preparado com a tabela do conselho Estadual de Meio Ambiente
38 Sistema já preparado para licenciamento do Impacto Local
39 Sistema com segurança de entrada de documentos, regrado pela Tabela do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (Impacto Local), não permitindo o protocolo de solicitação fora 
do mesmo

40 Ter a opção de localização rápida do processo, com a situação do mesmo (se está em 
análise, deferido ou indeferido)

41 Emissão de negativa florestal, com pesquisa automática no banco de Dados
42 Opção para colocar o preposto do processo
43 Programação de férias dos responsáveis, com distribuição de tarefas
44 Ter editor de texto próprio no sistema, sem a necessidade de utilizar sistema extras 

exemplo: Word, Excell, Open Office
45 O Controle da numeração dos documentos, por questão de segurança, deverá ser 

sequencial não podendo ser alterado pelos usuários
46 Geração de código de segurança nas licenças a serem publicados na WEB
47 Conversão dos dados 5 dias úteis, sendo toda a responsabilidade da empresa vencedora
48 Editor de texto deverá ter as funcionalidades mínimas para emissão de todos os 

documentos da secretaria
49 Editor deverá permitir a cópia de texto de outros editores, para o editor do sistema
50 Todas as informações deverão ser gravadas no banco de dados
51 Possibilidade de acompanhamento dos processos de licenciamento através do mapa do 

município, direto no sistema
52 Captura de coordenadas geográficas sem utilização de outro equipamento
53 Controle dos prazos para renovação e de condicionantes nos documentos licenciatórios
54 Emissão de Laudos e Pareceres técnicos
55 Emissão de Memorandos para comunicação interna

2 – MÓDULO EXTERNO
1 Possuir formulários para licenciamento para download direto no site da prefeitura
2 Possibilidade de divisão dos formulários por tipo de licenciamento
3 Possibilidade de consulta a todos os documentos licenciatórios publicados em formato 

PDF, garantindo a transparência e a segurança dos dados
4 Possibilidade de consulta aos documentos por tipo de documento, empreendedor e 

atividade
5 Abertura de processo de licenciamento on-line, com preenchimento pelo empreendedor
6 Verificação de autenticidade dos documentos publicados, através do código de validação
7 Possibilidade de cadastramento dos empreendedores direto no site da prefeitura, direto 

no banco de dados
8 Impressão de requerimento de pedido de licenciamento no ato do preenchimento

3 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO PLANTIO MATA CILIAR
1 Aplicação de Internet Rica (da sigla em inglês RIA - Rich Internet Application) que tem 

características e funcionalidades de softwares tradicionais do tipo Desktop. RIA típicos 
transferem todo o processamento da interface para o navegador da internet, porém 
mantém a maior parte dos dados (como por exemplo, o estado do programa)

2 Possibilitar o lançamento via WEB de mudas recebidas de Empresas, Governos, ou 
compra da própria Prefeitura Municipal

3 Módulo de vistoria com lançamento de longitude e latitude, inclusão de fotos
4 Possibilitar a integração com outros Municípios para consolidação de dados por região ou 

Micro bacia hidrográfica
5 Módulo de acompanhamento do plantio via WEB
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6 Possibilitar o acompanhamento do convênio de reposição da Mata Ciliar durante 4 anos
7 Manter o rastreamento do plantio das mudas
8 Módulo de vistoria com possibilidade de lançamentos anuais
9 Emissão e termo de recebimento de mudas referente convênios

10 Manter o controle entre mudas entregues e realmente pegas
11 Disponibilizar o Laudo de Vistoria, com inclusão imagens
12 Disponibilizar opção para integração da fiscalização via TABLET (Mobilidade)

1     -     SISTEMA     DE     GERENCIAMENTO     SECRETARIA     MEIO     AMBIENTE  
Relatórios Mínimos obrigatórios:
- Emissão de recibo de protocolo;
- Emissão de Boleto de arrecadação;
- Emissão de relatório de vistoria;
- Emissão de Alvará florestal;
- Emissão de todas as licenças;
- Relação de protocolos por data, tipo de solicitação, responsável técnico, empreendedor,  número 
de processo, tipo de atividade (tabela do Consema);
- Relação de emissões por período, por tipo de atividade, tipo de documento, por empreendedor;
- Relação de vistorias por fiscal;
- Relatórios de Abates e podas por data, por requisitante, por responsável;
- Relatório de abates e podas em aberto por data, por requisitante, por responsável;
- Relatórios de abates e podas concluídos, por data, por requisitante, por responsável;
- Relatório de infrações;
- Relatórios de Notificações;
- Relação de tramitação dos processos (histórico do processo);
- Relatório a ser entregue para Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA);
- Relatório ou gráfico de mudas plantadas, pegas etc.

Gráficos Mínimos obrigatórios:
- Emissão de documentos por ano:
o Mudas Repostas;
o Licenças;
o Alvarás;
o Autorizações;
o Plantio da mata ciliar;
o Mudas pegas;
o Outros.

- Emissão da situação dos documentos por data:
o Licenças:
 LP (Licença Prévia);
 LI (Licença de Instalação);
 LO (Licença de operação);
 LU ( Licença Única ).
o Alvarás;
o Autorizações;
o Declarações de Isenção;
o Memorandos;
o Outros.
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- Emissão comparativa de protocolos com emissão dos documentos:
o Licenças:
 LP (Licença Prévia);
 LI (Licença de Instalação);
 LO (Licença de Operação).
o Alvarás;
o Autorizações;
o Outros.

2 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO PLANTIO MATA CILIAR
Relatórios Mínimos obrigatórios:
- Relação de mudas repassadas aos agricultores;
- Relação de agricultores não vistoriados;
- Roteiro para vistoria;
- Relatório de prestação de contas para SEMA dos convênios assinados;
- Relatório de rastreamento do plantio de mudas;
- Relatório de mudas distribuídas, com comparação das vistoriadas, e pegas;
- Disponibilização de fotos do plantio de mudas.

2.2     PRINCIPAIS     MÓDULOS     DOS     SISTEMAS     DE     EDUCAÇÃO  
O módulo de educação deverá  oferecer aos gestores do ensino público municipal uma 

ferramenta para informatizar a secretaria de ensino e suas unidades escolares, que atenda todas as 
rotinas operacionais como as gerenciais indispensáveis, na gestão do ensino público municipal, software 
via WEB, totalmente integrado entre a Secretaria de Educação e todas as escolas do município;
Módulos do Sistema:
1. Módulo     da     Secretaria     e     Escolas:  

- Total integração entre as escolas do município e gerenciamento das informações pela secreta-
ria. 

- Módulos independentes para lançamento de informações;
2. Módulo     do     Professor:  

- Lançamentos de Avaliações (Parecer/Notas);
- Controle de frequência dos alunos;
- Controle de conteúdos ministrados;
- Possibilidade de disponibilização de materiais didáticos para os alunos.

3. Módulo     do     Aluno  
- Visualização de boletins;
- Visualização frequência;
- Download de materiais didáticos disponibilizados pelo professor;
- Reserva e renovação de livros da biblioteca.

Características Gerais:
- Rematrícula Automática;
- Permitir o acompanhamento da movimentação do aluno;
- Consolidação de todos os dados junto a Secretaria de Educação;
- Possuir um banco de informações com controle de turmas;
- Ter interface específica para o professor lançar suas notas, controlar a evolução dos seus 

alunos, pôr à disposição para download materiais didáticos para os alunos, resumo de conteúdos, 
gabaritos de provas;

- Geração e impressão de gráficos e formulários como gabarito de avaliações, resultados dos 
alunos, estatísticas de questões, desempenho dos alunos e da turma;
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- Interface específica para escolas;
- Interface específica para a Secretaria de Educação;
- Interface específica para os alunos;
- Interface específica para os professores;
- O estudante efetuará o login de acesso, podendo fazer a manutenção de suas informações 

básicas pessoais e profissionais, montar seu currículo, consultar a agenda de aulas, buscar colegas e 
professores, verificar os seus horários e componentes, acompanhar sua evolução através da consulta de 
notas, presenças, avaliações, planos de trabalho das aulas, suas produções científicas e seu currículo 
escolar;

- Todos os dados das escolas deverão estar integrados em um banco de dados único, 
possibilitando o gerenciamento global da educação do Município;

- Integração com sistema de Biblioteca, com opção de reservada de livros, tanto no módulo do 
Professor com no módulo Aluno;

- Possibilitar o controle do EJA;
- Sistema WEB, não necessita instalação;
- Acesso por computador, tablets e smartphones;
- Banco de dados unificado, possibilitando o gerenciamento global da educação do Município;
- Back-ups de segurança automáticos;
- Cadastro de usuário com senha.

Relatórios a serem disponibilizados:
- Ficha de Matrícula;
- Ficha cadastral completa por aluno;
- Controle de Avaliação por períodos (Bimestral, Trimestral, Quadrimestral ou Semestral), 

conforme realidade da Escola;
- Listagem de Alunos – simples – completa com desligamento, transferências, evadidos, idade, 

sexo;
- Controle dos currículos;
- Formulário de relação de conteúdos do professor;
- Estatística geral dos alunos – para informações do censo;
- Controle de alunos não rematriculados;
- Diário de classe com avaliação, atualmente feitos pela secretaria em gráficas;
- Controle das faltas, com cálculo da frequência escolar;
- Atestado de vaga;
- Atestado de frequência escolar, simples ou com notas;
- Resumo de aproveitamento completo por aluno ou turma;
- Boletim Escolar;
- Resultado Final;
- Atas de resultados finais;
- Atas de resultados finais por parecer;
- Currículo por disciplina;
- Histórico escolar;
- Consultas rápidas por aluno ou série.
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

DECLARAÇÃO     DE     CUMPRIMENTO     AOS     REQUISITOS     DE     HABILITAÇÃO  

A empresa........................................................................................... localizada na 

Rua.........................................................................., nº......., bairro:..............................................., 

cidade:..........................................., estado......., inscrita no CNPJ sob o 

nº...................................................,  por intermédio de seu representante  legal 

........................................................., portador do CPF nº......................................., RG 

nº................................................., em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº. 

10.520 de 17 de julho de 2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no Edital.

 Data: _____/_____/______

______________________________________
 Nome do Representante Legal da Empresa

CPF:_________________________________

______________________________________
                          Assinatura
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ANEXO III

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO
Ref.: Pregão Presencial nº 025/2013

D E C L A R A Ç Ã O

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de 

participação no Pregão Presencial acima, que:

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos;

f). Não possuímos entre nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser a expressão da verdade, eu 

____________________________________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Cidade, data

_____________________________________________

Nome do representante legal

CPF nº...........................
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MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO MENSAL DA LICENÇA DE USO 
DE DOIS SOFTWARES PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 76, da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as parte a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE 
ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, 
com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzeta, 95, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. 
Geverson Zimmermann, de ora em diante denominado simplesmente de Município, e de outro lado, a 
empresa XXX, inscrita no CNPJ, com sede à Rua, nº, na cidade de XXX, representada neste ato pelo Sr. 
XXX,  brasileiro,  residente  e  domiciliado  em  XXX,  de  ora  em  diante  denominada  simplesmente 
Contratada, têm entre si, certo e ajustado, as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto.
1.1 Contratação de uma empresa para fornecimento mensal da Licença de uso de dois Softwares para 
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação juntamente com as escolas, incluindo: 
conversão (completa  dos  dados do software meio  ambiente),  implantação,  treinamento,  serviços de 
manutenção  mensal  que  garantam  as  alterações  legais,  corretivas  do  softwares  disponibilizados,  
atendimento e suporte técnico, para estes softwares, quando solicitado pela Secretaria.
1.2 O presente contrato vincula-se ao Pregão Presencial 025/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Regime de Execução.
2. O regime de execução deste contrato é tarefa de execução indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e das Condições de Pagamento.
3.1 Pelo fornecimento dos serviços especificados na cláusula primeira, durante o período de vigência 
deste contrato o Município pagará à CONTRATADA,  a quantia de R$... mensais, com vencimentos no 
10º dia útil do mês subsequente;
3.2 Implantação e Treinamento: A implantação e treinamento serão ministrados em dois dias na sede 
da Prefeitura Municipal em Estação, RS, sem custo adicional.
3.3 A Prefeitura Municipal fica responsável somente pela disponibilização de local e servidores durante o 
horário de treinamento.
3.4 Os pagamentos serão efetuados pelo Município, nas datas contratadas, mediante apresentação da 
Nota Fiscal pela CONTRATADA.
3.5  Havendo  atraso  no  pagamento  de  valores  referentes  a  este  contrato,  fica  a  CONTRATADA 
autorizada  a  emitir,  contra  a  Município,  nota  de  débito  complementar  com  os  valores  dos  juros 
calculados desde o vencimento do débito original até a data de seu efetivo pagamento. Para o cálculo 
destes valores será utilizada a taxa de juros de 1% ao mês, acrescidos dos impostos regulares.
3.6 O pagamento do valor mensal, estará vinculado a disponibilização automática da senha de utilização 
do software.

CLÁUSULA QUARTA: Da Dotação Orçamentária.
4.1  As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  contrato  deverão  correr  por  conta   de  dotações 
orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Dos Prazos.
5.1 Este contrato terá o prazo de execução de 12(doze) meses, de acordo com o que preceitua o art. 57,  
II, da Lei Federal 8.666/93, iniciando-se a partir da assinatura deste.
5.2 O presente contrato, no interesse das partes, poderá ser prorrogado por períodos de doze meses, 
até o limite imposto pela Lei Federal 8.666/93.
5.3 No caso de prorrogação do prazo de vigência do presente instrumento, o valor será corrigido pela  
variação do IGPM-FGV do período do contrato anterior.
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CLÁUSULA SEXTA: Da Fiscalização.
6.1  O  Município exercerá  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  do  presente  contrato  através  da 
Secretaria de Educação e/ou Agricultura.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Recebimento do Objeto do Contrato.
7.1 Executado o contrato, este será recebido definitivamente por servidor ou comissão designado pela  
autoridade competente, mediante recibo, nos termos do que dispõe o art. 74, II e parágrafo único da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA: Dos Deveres das Partes.
8.1 Itens que constituem deveres da CONTRATADA:
8.1.1 A CONTRATADA limita-se somente a prestar serviços referentes aos objetos deste contrato;
8.1.2 Comunicar a retirada de produto do mercado com antecedência de no mínimo 06 (seis) meses;
8.1.3 Manter o  Município informado acerca da disponibilização de novas versões que impliquem em 
substituição dos equipamentos de informática, hipótese em que será sempre facultado ao  Município 
permanecer utilizando a versão imediatamente precedente por período de 12(doze) meses;
8.1.4 Prestará os serviços de manutenção necessários a mantê-los em perfeita operacionalização, desde 
que sejam mantidas as características apresentadas pela contratada;
8.1.5 Assistência e suporte técnico à equipe interna usuária dos softwares, de forma a dirimir dúvidas 
que acaso surgirem na sua operacionalização, iniciando a resolução de problema ou dúvida até no 
máximo de 2 (duas) horas da abertura do chamado;
8.1.6 Atualização de versão dos softwares, necessária à sua operacionalização através dos recursos de 
hardware substituídos ou acrescidos à plataforma existente;
8.1.7 Caso haja qualquer outro problema que não seja de responsabilidade da CONTRATADA, e haja 
necessidade de deslocamento de técnicos da CONTRATADA até o  Município poderão ser cobrados 
custos de deslocamentos, refeições, estadias, hora técnica, km rodado; 
8.1.8 Configuração, Reconfiguração do software servidor de rede Linux, mediante ressarcimento dos 
custos;
8.1.9 Liberação de senhas apenas para os servidores que realmente estiverem aptos a operar o sistema 
(que participaram do curso de utilização do software, na sede da empresa);
8.1.10 Liberação automática da senha mensal mediante o pagamento da locação mensal;

8.2 Itens que não são de responsabilidade da CONTRATADA:
8.2.1  Problemas  com  computadores,  estabilizadores,  no-break,  impressoras,  terminais  de  rede  e 
estações de rede ou outros equipamentos que não sejam objetos deste contrato.
8.2.2 Problemas com cabos de rede, placas de rede, conectores de rede, terminais de rede ou outros  
componentes que não sejam objetos deste contrato.
8.2.3  Problemas com configurações de Softwares tipo editores de textos, jogos, planilhas, e qualquer 
outro software que não seja objeto deste contrato.
8.2.4 Configurações de computadores, impressoras, modems, terminais de rede, placa de rede, demais 
periféricos  e  qualquer  outro  item  que  não  seja  objeto  deste  contrato  e  que  não  dependam  de 
reconfiguração para o pleno funcionamento dos Softwares objetos do presente instrumento.
8.2.5  Programas  fornecidos  por  Órgãos  governamentais  ou  outros  programas  não  fornecidos  pela 
CONTRATADA.
8.2.6 Sistemas operacionais DOS e Windows de qualquer versão e demais sistemas operacionais que 
não sejam objeto deste contrato.
8.2.7 Pleno funcionamento dos Browser (navegador) necessário ao funcionamento do software;

8.3 Itens que indicam as Limitações dos Serviços:
8.3.1 Os serviços previstos no presente não incluem reparos de problemas causados por:
A) Condições ambientais de instalação ou falhas causadas por condições elétricas inadequadas;
B) Vírus de computador e/ou assemelhados;
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C) Acidentes,  desastres  naturais,  incêndios  ou inundação,  negligência,  mau uso,  imperícia,  atos de 
guerra, motins, greves, raios ou distúrbios elétricos, danos causados pelo transporte ou remanejamento 
de equipamento pelo  Município,  trabalhos realizados ou modificações implementadas na arquitetura 
original do equipamento;
D)  Uso  indevido  dos  softwares  cessionados,  problemas  na  configuração  da  rede,  uso  de  rede 
incompatível, uso indevido de utilitários ou de computador;
E) Não cumprimento das condições genéricas estabelecidas no contrato;
F) A CONTRATADA deverá fornecer suporte contratual para os softwares na versão corrente e liberada 
no data center da Empresa;
G) A CONTRATADA, como indústria de software, deverá fornecer produto acabado, testado, não sujeito 
à alterações para atendimento de situações específicas do Município, caso seja de interesse do mesmo, 
as alterações poderão ser realizadas mediante orçamento específico, ou conforme cláusula terceira.
H) Na execução de serviços não contemplados neste contrato, bem como em casos de nova execução 
de serviços já realizados, a CONTRATADA está autorizada a efetuar cobrança adicional mediante prévio 
orçamento e aceitação do Município.
I) No caso de solicitação de reimplantação dos softwares em equipamentos adquiridos pelo Município, 
os preços e prazos serão objetos de propostas específicas. Neste caso, o Município deverá comunicar a 
intenção antecipadamente à CONTRATADA.
J)  O  Município,  poderá  enviar  sugestão  de  melhoramentos  do  sistema,  que  serão  analisados  e 
implantados nas atualizações rotineiras.

8.4 Constituem deveres do Município:
8.4.1 Efetuar as cópias de segurança diariamente.
8.4.2 Não repassar à terceiros os Softwares objetos deste contrato.
8.4.3 Fornecer os dados para configuração dos sistemas e após receber, efetuar checagem para ver a 
conformidade com a legislação vigente. Ficando portanto o Município responsável por sua adequação 
quantas vezes for necessário, no caso de alteração da legislação.
8.4.4 Reconhece ademais, que a obrigação da CONTRATADA sob este contrato consiste em envidar 
seus  melhores  esforços  na  correção  ou  reparação  dos  defeitos  ou  deficiências  de  funcionamento 
apresentados pelos softwares.
8.4.5 Em hipótese alguma a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, má interpretação ou 
pela aplicação ou utilização inadequada dos softwares.

CLÁUSULA NONA: Das Penalidades.
9.1 À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado por inexecução parcial do contrato e Multa  
de 20% (vinte por cento) sobre o valor  valor total contratado no caso de inexecução total.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública por prazo não superior a dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão e Alteração Contratual.
10.1  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente  por  qualquer  uma  das  partes  das 
seguintes condições: procedendo-se aviso formal prévio de 60 dias, com nenhuma espécie de ônus ou 
multa senão às obrigações aqui contratadas. Se rescisão por parte da CONTRATADA a manutenção da 
normalidade dos serviços prestados durante 60 dias, se rescisão por parte do  Município, somente o 
valor mensal da locação referente aos 60 dias.
10.2 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e com a observância do art. 79, 
ambos da Lei 8.666/93.
10.3 O Município reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
na Lei 8.666/93.
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10.4 O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 8.666/93.
10.5 A CONTRATADA após o atraso no pagamento por 60 dias, poderá solicitar a rescisão de contrato  
ou suspensão dos serviços através do não fornecimento da senha até a devida regularização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Disposições Finais.
11.1 Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal 8.666/93.

Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para solucionar as dúvidas decorrentes deste 
contrato na via judicial.

Por estarem justos e acertados, os contratantes assinam este termo em três vias de igual forma 
e teor.

Estação, RS, em xx de xxx de 2014.
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