FUMEC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001239-98
OFERTA DE COMPRA – OC N° 824402801002020OC00004
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
OBJETO: Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO
(LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO,
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, QUE PERMITAM A
EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em
atendimento às obrigações administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão
pública nas áreas de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e Licitações,
Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, nos termos e condições previstos no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA.
ENDEREÇO ELETRÔNICO (Onde o Edital poderá ser obtido):
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Lei
Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06, Lei Complementar nº 147/14
e Decretos Municipais 14.218/03, 14.484/03 e 16.187/08
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
17/01/2020
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/01/2020 às 09:00hs
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ n.º
57.500.902/0001-04, através do Gestor Público da Área Administrativa e Financeira,
nomeado como subscritor do Edital pela Portaria n.º 110/2015 da Presidente, torna público,
para conhecimento dos interessados, que se acha aberta, licitação na modalidade
PREGÃO, tipo: MENOR PREÇO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação,
denominada PREGÃO ELETRÔNICO,
objetivando o suprarreferido, conforme
especificações e quantitativos constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA, que
será regido pela legislação suprarreferida e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus
anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em
participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado
de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora
mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio
da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no
sistema pela autoridade competente.
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1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
1.1.

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I – Termo de Referência;
I-A – Especificações- Contabilidade, Finanças e Orçamento;
I-B – Especificações- Compras e Licitações;
I- C – Especificações –Contratos;
I- D – Especificações – Almoxarifado;
I- E – Especificações – Patrimônio;
II – Declarações;
III – Modelo da Proposta Comercial Escrita;
IV – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação.
V – Minuta do Termo de Contrato

2. DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES DEFINIÇÃO DO SISTEMA A SER
CONTRATADO, DO SUPORTE TÉCNICO, DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO
SOFTWARE EM VIRTUDE MUDANÇAS DE LEGISLAÇÃO, DO TREINAMENTO
EVENTUAL, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DOS PRAZOS DO
CONTRATO, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DAS PENALIDADES, DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA. DA
ESTIMATIVA, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ORIGEM DOS RECURSOS
2.1 Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO
(LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às obrigações
administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão pública nas áreas
de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e Licitações, Contratos,
Almoxarifado e Patrimônio, nos termos e condições previstos no ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA.
2.2. As especificações definição do sistema a ser contratado, suporte técnico, serviço de
atualização do software em virtude mudanças de legislação, treinamento eventual,
serviços de manutenção corretiva, prazos do contrato, as obrigações da contratada, as
penalidades, as condições de pagamento, da demonstração do sistema, serão as
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
2.3. O valor estimado para a presente contratação é de R$
sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais)

163.750,00 (cento e

2.4. A Dotação Orçamentária e a Origem dos Recursos são as abaixo descritas:
60402.12.122.1020.4134.3.3.90.39 FR 01.220.000
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3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a FUMEC
(AMPLA PARTICIPAÇÃO) que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade
econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de
procedimentos eletrônicos, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a
inscrição no referido Cadastro.
3.2 O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome
da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos
anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer
pregão eletrônico, realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.
3.3. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem
cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e
para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
3.4. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar,
inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare,
mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua
participação no certame, ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos
do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico.
3.5. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico,
por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha
de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada
como sua representante.
3.6. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante,
em cada Pregão Eletrônico.
3.7.O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
3.8. Não poderão participar desta licitação empresas:
3.8.1. Temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com o
Município de Campinas;
3.8.2. Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de
Campinas;
3.8.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou
Municipal;
3.8.4. Em consórcio;
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3.8.5. Com falência decretada;
3.8.6. Nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo
de parentesco com agente político ou Vereador;
3.8.6.1. Para os fins deste Edital, considera-se agente político: o Chefe do
Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou o Diretor Presidente de
entidades da Administração indireta e os Secretários municipais.
3.9. Para o exercício do direito de preferência previsto na Lei complementar 123/06, bem
como para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na
alínea “f”, do subitem 7.9, deste edital, a condição de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34,
da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da licitante
junto ao CAUFESP.
4. DA PROPOSTA COMERCIAL ELETRÔNICA:
4.1. As propostas deverão ser enviadas (SEM QUALQUER VISLUMBRE DE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE) por meio eletrônico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO – ENTREGAR
PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico,
até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a
licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os
requisitos de habilitação constantes do edital.
4.2. As propostas de preço deverão conter os seguintes elementos:
4.2.1. Descrição detalhada contendo Código BEC e PREÇO GLOBAL,
rigorosamente, nos termos das especificações do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados 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 o fornecimento do
objeto da presente licitação;
4.2.2. IDENTIFICAÇÃO;
4.2.2.1. Qualquer vislumbre de identificação, nesta fase, ensejará a
DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE;
4.2.2.2.. A identificação da Licitante classificada em Primeiro Lugar
só ocorrerá nas fases de NEGOCIAÇÃO e ACEITABILIDADE DE
PREÇOS
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4.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da
data de apresentação da proposta,
4.4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
4.5. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis.
5

4.6. A apresentação da proposta implica na aceitação pela licitante:
4.6.1. Do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias contados da data
da entrega da proposta, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da sessão pública do pregão
4.6.2. Das Especificações, prazos e Condições de Pagamento, nos termos dos
ANEXOS I, I-A, I-B, I-C, I-D e I-E;
4.6.3. De que a leitura atenta do Edital e seus Anexos (em especial os
ANEXOS I, I-A, I-B, I-C, I-D e I-E), É IMPRESCINDIVEL;
4.6.6. De sua vinculação ao cumprimento de todas as condições e obrigações
inerentes ao certame;
4.6.4. De que é totalmente responsável pela sua proposta e os lances
decorrentes. Só poderá desistir da proposta até momentos antes do início
da sessão, através do site da BEC;
4.6.5. De todos os demais termos e condições previstos no edital e seus anexos
em todos os seus detalhamentos
4.7. Será considerada vencedora a proponente que apresentar MENOR PREÇO
GLOBAL e satisfeitos todos os termos estabelecidos nos ANEXOS I, I-A, I-B, I-C, I-D
e I-E, no Edital e seus Anexos.
5. PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA:
5.1. O arquivo contendo a Proposta Comercial preenchida (nos termos do modelo de que
trata O ANEXO III) SERÁ ENVIADO SOMENTE PELO AUTOR DA OFERTA DE
MENOR VALOR (ARREMATANTE), no momento e nas condições indicadas no item 7,
quando poderá ser objeto de apreciação por todas as licitantes. Deverá conter:
5.1.1. Designação do número desta Licitação e número do Processo;
5.1.2. Do Objeto do Certame;
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5.1.3. Identificação completa da LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO
LUGAR, contendo: Razão Social, CNPJ, endereço completo, CEP, telefone e
e-mail de contato;
5.1.4. Descrição detalhada contendo Código BEC, Preços unitário (Mensal) e total
(Anual) de cada subitem e Valor total da Proposta (PREÇO GLOBAL) expressos
em números, na moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas
decimais, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária.
5.1.5. Condições gerais;
5.1.6. Dados bancários, contendo o número do Banco, número da Agência,
nome da Agência e número da conta corrente, com código verificador.
6. DA HABILITAÇÃO
O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 7.9, deste Edital,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual
ou empresa individual de Responsabilidade Limitada;
6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
6.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratandose de sociedades empresárias ou cooperativas;
6.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
6.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.1.6. Certidão da Junta Comercial para comprovação da condição de
ME/EPP
6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.2.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato.
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6.2.1.1. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos,
exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando
houver recolhimento centralizado desses tributos.
6.2.1.2. Em se tratando de empresas classificadas como Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na
regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da FUNDAÇÃO,
contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a publicação da declaração de
vencedor do Certame, sob pena de decadência do direito, sujeitando-se, em
caso de descumprimento, à penalidade estabelecida no subitem 12.3.
6.2.1.3. A licitante que participar do certame declarando que cumpre os
requisitos de habilitação e não cumpri-los, será inabilitada e estará sujeita
às penalidades previstas no item 12 do edital.
6.2.2. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa.
6.2.2.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva
em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa
por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
6.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
6.2.4. Prova de inscrição MUNICIPAL no Cadastros de Contribuintes do
Município em que o estabelecimento estiver situado.
6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL e MUNICIPAL,
conforme segue:
6.2.5.1. A regularidade para com a Fazenda FEDERAL e a relativa à
Seguridade Social - INSS deverá ser comprovada através da apresentação da
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de sistema
eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via
Internet (nos termos do Art. 29, incisos III e IV da Lei nº 8666/93).
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6.2.5.2. A regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL deverá ser
comprovada pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal
(correspondente a Tributos Mobiliários) expedida pelo Município em que
o estabelecimento estiver situado.
6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação
condicionada à verificação de veracidade via Internet.
6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO
TRABALHO, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, emitida por aquele Órgão, que poderá ser emitida pela Internet,
conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que alterou o Art. 29
da Lei 8666/93, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via
Internet.
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
6.3.2. Se a licitante for cooperativa, a certidão subitem 6.3.1, deverá ser
substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
6.4.1. A licitante deverá apresentar um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica em papel timbrado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que a LICITANTE forneceu os serviços compatíveis com o
presenta objeto, devendo constar EXPLICITAMENTE que o sistema ofertado
atende todas as Fases do Sistema AUDESP (Fases I, II e IV); com a clara
identificação do subscritor;
6.4.1.1. O(s) atestado(s) deverão ser assinado(s), com a clara identificação
do subscritor e descriminando o teor e dados da contratação;
.
6.5. DECLARAÇÕES:
Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel
timbrado, atestando que (modelo ANEXO II):
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6.5.1. Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.
6.5.2. Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
6.5.3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às
penalidades previstas na legislação;
6.5.4. Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, as
condições/instruções nele expressas, em especial as constantes dos ANEXOS I, IA, I-B, I-C, I-D e I-E;
6.5.5. Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após
a data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação de habilitação
original, bem como a nova Proposta Comercial, com os valores readequados, de
acordo com o (s) preço (s) negociado (s) no pregão;
6.5.6. (Se for cooperativa) que possui registro perante a entidade estadual da
Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal
nº 5.764, de 14 de julho de 1971.
6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à
data de apresentação das propostas.
7. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO
7.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do
Pregão Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo
sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.
7.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
7.2.1. Serão desclassificadas as Propostas:
a) Que não atendam às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que
permitam a sua identificação, na fase de PROPOSTAS ELETRÔNICAS;
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7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
7.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo
sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.
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7.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das
propostas classificadas e das desclassificadas.
7.4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras
de propostas classificadas.
7.4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico.
7.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e
decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante
ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles
conforme tabela abaixo:

LT
01

DESCRIÇÃO
COD BEC: 216.003
DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA PARA
USO DO SISTEMA

REDUÇÃO
MÍNIMA –
R$
3.000,00

7.4.1.2. A redução será sobre o PREÇO GLOBAL aplicável, inclusive, em
relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido,
quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
7.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
7.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo
sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível
ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem
7.4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
7.4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições
estabelecidas no subitem 7.4.2.1, a duração da prorrogação encerrarse-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a
partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.
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7.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema
eletrônico:
7.4.3.1. Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no
sistema e respectivos valores;
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7.4.3.2. Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
7.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração
indicados no subitem 7.4.2 e 7.4.2.1.
7.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória,
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.
7.5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada
licitante.
7.6. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base na
classificação de que trata o subitem 7.5, mediante troca de mensagens abertas no
sistema, com vistas à redução do preço.
7.7. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.7.1. O Pregoeiro suspenderá a sessão, neste momento, definindo a data para
a Demonstração do Sistema, pela Licitante Classificada em Primeiro Lugar,
conforme previsto no item 15, do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
7.7.1.1. Caso a Equipe prevista no subitem 15.3, do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA avalie o software de forma positiva (nas condições previstas
no 15.5, do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA), o Pregoeiro, na
retomada da sessão, solicitará o envio da Proposta Escrita no item 5, deste
Edital;
7.7.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela
FUMEC, juntada aos autos do Processo.
7.7.2.1. Será admitido à licitante esclarecer e corrigir erros, incorreções ou
omissões no preenchimento dos valores da Proposta Comercial, desde que
possam ser ajustadas sem a necessidade de majoração do preço ofertado e
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos
da contratação.
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7.8. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os
preços praticados no mercado e coerentes com a execução do objeto ora licitado, além
da avaliação prevista no subitem 7.7.1.1, deste Edital.
7.8.1. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preços ou em caso de
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência na
forma do § 3º do artigo 43 da Lei federal nº 8.666/1993.
7.8.2. A licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada pelo
Pregoeiro, ou qualquer outra solicitação do mesmo, no prazo que este
fixar, será DESCLASSIFICADA.
7.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento
da habilitação, observando as seguintes diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item 6 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos
estabelecidos no item 6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou
sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios
eletrônicos hábeis de informações;
b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante
a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública
do pregão e até a decisão sobre a habilitação através do chat da BEC:
c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 7.9,
serão apresentados, obrigatoriamente, via chat da BEC, as declarações a que se
refere o subitem 6.5, deste edital.
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea
“b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea
“c”, ambas deste subitem 7.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na
hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as
eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será
inabilitada, mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados
na forma constante da alínea “c” (bem como a proposta original assinada, nos termos do
ANEXO III) deverão ser apresentados no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP –
13015-291
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Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, em até 02 (dois) dias após o
encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de
habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;
f) Nos termos do Art. 43. §1º da Lei complementar 123/06, para habilitação de
microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencham as
condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, havendo
alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua
regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério da FUNDAÇÃO, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados
no subitem 6.2 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à
referida comprovação;
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;
h) As demais licitantes poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora
utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro informará o
teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico.
7.10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do subitem 7.9 deverá comprovar
sua regularidade fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
7.11. A comprovação de que trata o subitem 7.10 deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos
de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que
a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério
da Administração.
7.12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 7.9, a sessão
pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 7.11,
para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os
subitens 7.10 e 7.11.
7.13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a
comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 7.10 e 7.11.
7.14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 7.10
e 7.11, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7.5,
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
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7.15. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante:
7.15.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
7.15.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
14

7.15.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de
requerimento de certidão.
7.15.4. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos
diversos, exceto prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver
recolhimento centralizado desses tributos.
7.15.5. O não cumprimento de qualquer dos requisitos de habilitação.
7.16. Após o encerramento da Sessão, a LICITANTE VENCEDORA deverá enviar os
originais, cópia autenticada por Cartório ou por publicação de órgãos da imprensa oficial
ou comprovantes extraídos via internet (sujeitos estes a verificação da validade) dos
documentos apresentados para fins de habilitação (bem como a Proposta Escrita
original), conforme ANEXO III) para o Setor de Compras e Licitações – FUMEC, sito na
Rua Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291.
7.17. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes
dos subitens 7.10 a 7.13, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio
eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no
sistema;
8.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 8.1, o Pregoeiro,
por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar
memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o
encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar
contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo
para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no
Setor Compras e Licitações, situado na Rua Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP,
CEP 13015-291.
8.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos, por meio eletrônico,
no sítio: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada
mediante protocolo, no Setor Compras e Licitações, situado na Rua Antônio Cesarino,
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP –
13015-291
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985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291, observados os prazos estabelecidos no
subitem 8.2.
8.3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “8.1" importará a decadência
do direito de recurso e o Pregoeiro proporá à autoridade competente a homologação do
procedimento licitatório;
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8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologará
o procedimento licitatório.
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6. A proposta escrita (conforme modelo do ANEXO III) será enviada
juntamente com a documentação relativa à homologação. O original assinado
deverá ser enviado para o endereço citado no subitem 8.2.
9. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
9.1. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão
pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
9.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública,
implicará:
9.2.1. Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto
em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior
a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada
somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua
continuidade;
9.2.2. Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas
licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.
9.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a
conclusão válida da sessão pública ou do certame.
10. DOS PRAZOS, LOCAL E FORMA DE ENTREGA E DO TRANSPORTE E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1.Aos prazos, local e forma de entrega e transportes e as condições de pagamento
seguirão, rigorosamente, as condições previstas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
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11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a Licitação, a FUNDAÇÃO convocará a adjudicatária, no prazo
previsto na Notificação, para assinar o Termo de Contrato cuja minuta integra este Edital
(vide ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO), sob pena de decair do direito
ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no subitem 12.2.
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11.1.1. É vedada a celebração de contrato pela FUMEC com pessoa jurídica na
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de parentesco
com agente político ou Vereador de Campinas, nos termos do disposto no art. 7º
do Decreto Municipal nº 17.437/11. Considera-se agente político o Chefe do Poder
Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor Presidentes de entidades da
Administração indireta, os secretários municipais, nos termos do art. 2º, inciso IV,
do mesmo Decreto.
11.1.2. O prazo para assinatura do TERMO DE CONTRATO poderá ser
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo
previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito
pela FUNDAÇÃO.
11.2. No ato da assinatura do TERMO DE CONTRATO deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
11.2.1. Contrato/Estatuto Social, e procuração se necessário.
11.2.2. Cédula de identificação.
11.2.3. Relação de números de telefones, aparelhos de rádio chamada ou de
qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no contato para o
atendimento.
11.2.4. Termo de Ciência e Notificação (conforme ANEXO IV);
11.2.5. Os prestadores de serviços (pessoa jurídica) não estabelecidos no Município
de Campinas que prestarem serviços a tomadores estabelecidos neste município
deverão apresentar o cadastro no CENE – Cadastro de Empresas não
Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de
Campinas.
11.2.5.1 Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no
momento da emissão da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, a
empresa tomadora de serviço de Campinas, no caso a FUMEC, irá realizar a
retenção de forma automática, lembrando que o cadastro no CENE deve ser
realizado antes da emissão da Nota Fiscal.
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11.2.5.2 Esclarecemos que todas as informações necessárias para a
realização do cadastro por parte dos Prestadores de Serviços estão disponíveis
no site da Prefeitura Municipal de Campinas no endereço:
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/issqn/inscricao_mobiliaria/
cene.php
12. DAS PENALIDADES
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12.1. A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou falta
grave, ou cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se, ainda,
segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das seguintes penalidades:
12.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
12.1.2. Declaração de inidoneidade
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

para

licitar

e

contratar

com

a

12.1.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá,
após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a
empresa ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes, e desde que cessados os
motivos determinantes da punição.
12.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a não
apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da
documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, a recusa em assinar o
CONTRATO ou não aceitar ou retirar o Instrumento Equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, ou a não comprovação da condição de ME ou EPP ensejarão a
cobrança pela FUMEC, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta, sem prejuízo da aplicação da
penalidade prevista no subitem 12.1.1.
12.3. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial
do CONTRATO, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei
8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/02) :
12.3.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente.
12.3.2. Multa, nas seguintes situações:
12.3.2.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do CONTRATO, por
dia de atraso na retirada da Ordem Fornecimento, até o quinto dia corrido do
atraso, após o que, a critério da ADMINISTRAÇÃO, poderá ser promovida a
rescisão unilateral do contrato;
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12.3.2.2. De 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da
ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou
realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das
obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia
corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser
promovida a rescisão unilateral do CONTRATO;
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12.3.2.3. Em caso de rescisão unilateral do CONTRATO pela Administração,
decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de
outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de
até 30% (trinta por cento) do valor total do CONTRATO de acordo com a
gravidade da infração.
12.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a FUNDAÇÃO,
bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
12.3.4. Declaração de inidoneidade
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

para

licitar

e

contratar

com

a

12.3.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelos prejuízos resultantes,
e desde que cessados os motivos determinantes da punição.
12.4. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.
12.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis.
12.6. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa , não
eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à
FUNDAÇÃO.
12.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1.. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto;
14. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
14.1. Fica dispensada a garantia contratual, conforme faculta o artigo 56 da Lei Federal
nº 8.666/93.
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O Edital estará disponível, para download, na página www.bec.sp.gov.br ou na
página www.bec.fazenda.sp.gov.br
15.2. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.
15.3. Quando todas as licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, poderá o
Pregoeiro fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias para apresentação de outras propostas
ou novas documentações escoimadas das causas que ensejaram o ato de desclassificação
ou inabilitação.
15.4. Da sessão será lavrada ata com a relação das empresas licitantes e todas as
ocorrências que interessarem ao certame, conforme previsto no inciso XII do artigo 14
do Regulamento do Pregão Eletrônico.
15.5. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá promover diligências destinadas a
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando
prazos para atendimento.
15.6. O Pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por
técnicos ou especialistas na matéria objeto desta licitação.
15.7 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos,
informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.
15.7.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações,
será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL.
15.7.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os
esclarecimentos e informações prestados pelo Pregoeiro, no prazo de até 1 (um)
dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
15.7.3. As consultas de que trata o subitem acima não constituirão,
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.
15.7.4. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo
licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em
especial no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO V – MINUTA
TERMO DE CONTRATO;
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15.8. A apresentação das Propostas implica a aceitação tácita e irrestrita pelo
licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus
anexos
15.9. Qualquer modificação no edital dar-se-á pelos sítios www.bec.sp.gov.br e
www.fumec.sp.gov.br e por publicação, nos termos da legislação vigente.
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15.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as
questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações
Eletrônicas – DCC.
15.11. O resultado final deste procedimento licitatório será divulgado por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas
15.12. As questões técnicas serão sanadas pelo servidor Sr. Julio Katsuhiko Yoshino,
Gestor da Área Administrativa e Financeira, autor do Termo de Referência, em
atendimento ao ̕§ 2º. Do Art. 4º, do Decreto Municipal nº. 14.218/2003.
15.13. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecerá
ao que se segue:
15.13.1. O início da contagem de prazos será o 1º (primeiro) dia útil
subsequente ao da publicação do instrumento de convocação ou da notificação do
interessado.
15.13.2. Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação como
realizada no primeiro dia útil subsequente.
15.13.3. Só se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na
FUNDAÇÃO.
15.14. Com o envio de mensagem ao endereço eletrônico apontado pela Contratada no
Termo de Ciência e de Notificação, a mesma será considerada, para fins de direito,
devidamente intimada e/ou cientificada dos seus termos, momento em que passa a
contar o prazo para atendimento, defesa ou resposta ao que lhe foi endereçado.
15.15. Fica designado o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões
judiciais oriundas deste Edital.
Campinas, 07 de janeiro de 2020

Julio K. Yoshino
Gestor Administrativo Financeiro
FUMEC/CEPROCAMP
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.
OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação),
incluindo serviços de implantação, treinamento, manutenção, atualização do sistema e
suporte técnico operacional, que permitam a execução e controle das atividades
operacionais públicas da FUMEC, em atendimento às obrigações administrativas e
legais, de sistemas integrados de gestão pública nas áreas de Contabilidade, Finanças
e Orçamento, Compras e Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, conforme
as especificações constantes neste Termo de Referência.

2.

JUSTIFICATIVA

2.1.

A contratação de empresa para fornecimento de cessão de direito de uso (locação) de

sistemas integrados de gestão pública nas áreas de Contabilidade, Finanças e Orçamento,
Compras e Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, conforme especificado neste
Termo de Referência, justifica-se pela necessidade de facilitar a administração das informações
referentes a cada um dos setores envolvidos, de maneira integrada, bem como a emissão dos
relatórios fundamentais para esta Administração. Sua utilização irá otimizar a gestão de dados
e contribuir para acelerar a realização de várias tarefas cotidianamente executadas, uma vez que
a integração irá automatizar muitos dos processos realizados manualmente.
2.2.

A não integração dos processos de negócio acarreta retrabalho, custo elevado, falta de

confiabilidade nas informações, maior probabilidade de erros pelos usuários, necessidade extra
de informações e informações desatualizadas, que podem gerar decisões equivocadas.
2.3.

Com a integração das áreas de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e

Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, a Fundação pretende solucionar estes
problemas ao agregar, em uma única base de dados e ferramenta tecnológica, funcionalidades
que suportem as atividades de diversos processos de negócio, além de viabilizar o atendimento
às exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com plenitude.
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3.

DEFINIÇÃO DO SISTEMA A SER CONTRATADO

3.1.

Código da Bolsa Eletrônica de Compras:
LOTE ÚNICO - Código BEC 216003

22

VALOR

Item

Descrição

UND

QTD

01

Disponibilização de Licença para

Mês

12

UNIT

TOTAL

Uso de Software
VALOR GLOBAL
3.2.

Os sistemas e/ou módulos deverão ser adaptáveis à estrutura específica da FUMEC,

estar em conformidade com a legislação vigente e atender aos requisitos descritos abaixo:
FUNÇÃO

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Gestão de Contabilidade, Finanças e Permitir a gestão contábil, orçamentária e financeira,
Orçamento
bem como funcionalidades para Lei Federal n.
4.320/1964; Lei de responsabilidade Fiscal; Projeto
AUDESP e Instrução Normativa n. 02/2016 do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo; Lei Orçamentária
Anual; Lei Complementar n. 131/2009; Lei de Diretrizes
Orçamentária. Os sistemas devem ser concebidos para
permitir a integração de dados de uso comum entre a
FUMEC e a Prefeitura.

Gestão de Compras e Licitações

Especificação detalhada no ANEXO I-A
Permitir a gestão de todos os procedimentos de
inexigibilidade, compras e licitações (convite, tomada de
preços, concorrência e pregão nas modalidades
presencial e eletrônica) desde a solicitação da
compra/contrato até o término da contratação,
incluindo todos os incidentes previstos na legislação
específica,

bem

como

funcionalidades

Transparência.
Especificação detalhada no ANEXO I-B
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Gestão de Contratos

Permitir a gestão de contratos celebrados pela FUMEC,
seja para aquisição de produtos ou contratação de
serviços, gestão das atas de registro de preços e
convênios,

bem

como

funcionalidades

para

Transparência.
Gestão de Almoxarifado

Especificação detalhada no ANEXO I-C
Permitir a gestão e o controle de procedimentos
referentes ao recebimento, conservação, guarda,
distribuição e controle de bens de consumo e
permanentes.

Gestão de Patrimônio

Especificação detalhada no ANEXO I-D
Permitir a gestão e o controle dos procedimentos
referentes ao recebimento, guarda, conservação,
inventário, controle, baixa e carga de bens móveis.
Permitir o controle físico-financeiro dos bens do Ativo
Permanente e Relação Carga.
Especificação detalhada no ANEXO I-E

3.3.

Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas

concorrentes.
3.4.

Ser desenvolvido em interface gráfica.

3.5.

Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação

dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas por nível de acesso
considerando sua função e grupo que ele pertença (Perfil), permitindo configuração das
permissões de acesso individualizadas.
3.5.1.

O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada

exercício.
3.6.

Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às

informações:
3.6.1.

Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas.

3.6.2.

Não permitir o acesso ao banco de dados com ferramentas de terceiros

utilizando o usuário e senha do sistema.
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3.6.3.

Não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema ou

suas ferramentas.
3.7.

Deverá possuir proteção contra ataques de injeção de código SQL em todas as

funcionalidades do sistema.
3.8.

Deverá possuir proteção contra ataques XSS, através de mecanismo que garanta a

origem da requisição de cliente, caso o sistema ou parte dele faça uso do protocolo HTTP.
3.9.

Deverá possuir mecanismo de log de registros de qualquer atividade de inclusão,

exclusão ou alteração dos dados do sistema, bem como navegação e erro, com, no mínimo, as
seguintes informações: identificação do usuário, endereço IP do computador do usuário, data e
hora da ação, ação praticada, valores originais dos dados antes da ação e valores atualizados
dos dados após a ação.
3.10. Os sistemas deverão conter um Gerador de Relatórios. Os relatórios apresentados
deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou à jato de tinta,
possibilitando:
3.10.1.

Permitir a visualização dos relatórios em tela;

3.10.2.

Permitir o "zoom" dos relatórios emitidos em tela;

3.10.3.

Permitir adicionar informações adicionais no cabeçalho e rodapé do

relatório, demonstrando:
- Usuário;
- Data/hora de emissão;
- Comentário adicional;

3.10.4.

- Seleção utilizada para a emissão.
Salvar os relatórios em arquivo PDF com a possibilidade de assinar

digitalmente.
3.10.5.

Salvar os dados dos relatórios em formato texto, .csv, .html ou .xls (Excel),

para utilização em planilha.
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3.10.6.

Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer

impressora disponível no Windows, possibilitando:
- Escolher tamanho de papel;
25

- Configurar margens;
- Selecionar intervalos de páginas;
- Indicar o número de cópias a serem impressas;
- E demais opções disponíveis na impressora.
3.11. Deverá permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um ou mais
relatórios que terão como saída a impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá ter a
característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios
de forma que fique contínua.
3.12. Os softwares deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas ou ainda
rotinas diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo.
3.13. As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas via arquivo
digital a critério da contratante.
3.14. Não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema ou suas
ferramentas.
3.15. Garantir a possibilidade de emissão de relatórios de auditoria interna para identificação
de cada procedimento realizado pelos usuários no sistema.
3.16. Os sistemas/módulos deverão possuir help online, sensitivo ao contexto, sobre o modo de
operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para
detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou por
palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação.
3.17. Os softwares deverão possuir ferramenta de suporte integrada aos sistemas com menu
para abertura de chamado integrado às soluções desktop ou web, com, no mínimo, consulta de
chamados abertos e abertura de chamado, sempre objetivando facilitar o acesso ao suporte por
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parte da equipe da Fundação.
3.18. Deverá apresentar em sua totalidade informações em português brasileiro, incluindo
informações para os usuários em tela e relatórios.
3.19. Deverá apresentar informações referentes a data e hora em formato português brasileiro.
3.20. Deverá apresentar informações referentes a valores numéricos em formato português
brasileiro.
3.21. Deverá apresentar informações referentes a moeda, em formato adequado à correta
localização da informação.
3.22. Deverá permitir a personalização do menu do sistema pelo usuário, possibilitando:
3.22.1.

Inserir ícones na barra de ferramentas do sistema ou como favorito;

3.22.2.

Inserir menus de acesso rápido para relatórios do sistema ou específicos do

usuário;
3.22.3.

Copiar o menu de outros usuários.

3.23. Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está
aberto, através de tecla de função, sem necessidade de uso dos menus dos softwares, salvo nos
casos dos módulos licitados em ambiente web que seja executada com o uso o navegador de
internet que não reconheça os atalhos do aplicativo subliminar.
3.24. Permitir a criação de relatórios a partir de dados informados pelo usuário.
3.25. Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no banco de
dados do sistema, possibilitando personalizá-los com o logo da FUMEC.
3.26. Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração.
3.27. Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de
campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL.
3.28. Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL
com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados.
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3.29. Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco
de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço.
3.30. Permitir realizar backup do banco de dados, inclusive de backups incrementais (somente
das alterações executadas), bem como gerar relatório que demonstre os backups anteriormente
efetuados.
3.31. Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada
através de setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando:
3.31.1.

Configurar a atualização automatizada dos softwares (auto-atualização),

através da rede local, possibilitando definir vários repositórios de acesso;
3.31.2.

Configurar os usuários que poderão executar a atualização do banco de dados;

3.31.3.

Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário

conectado ao sistema e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o
sistema;
3.31.4.

Garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não

possa mais ser acessado até que seja solucionado;
3.31.5. Possuir relatórios de atualizações efetuadas.
3.32. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no
formato TXT ou HTML.
3.33. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de
execução, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada através do agendador
de tarefas do sistema operacional.
3.34. Os softwares deverão rodar em ambiente desktop, sob a arquitetura cliente x servidor,
sem necessidade do uso de links ou navegadores de internet, exceto quanto aos softwares a
serem expressamente solicitados neste ambiente.
3.34.1.

O sistema deverá possibilitar acesso de usuários externos à rede da FUMEC

através de conexão por VPN (Virtual Private Network) de modo a alimentar
automaticamente as informações do sistema e possuir integração com os demais
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módulos.
3.35. Os sistemas deverão ser integrados, de modo que a troca de informações entre os
mesmos seja automática, não necessitando a geração intermediária de arquivos textos e
contemplar no mínimo as seguintes integrações:
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A. Contabilidade Pública com Controle de Movimentação Financeira.
B. Contabilidade Pública com Compras, Licitações e Contratos.
C. Contabilidade Pública com Elaboração de Proposta Orçamentária.
D. Compras, Licitações e Contratos com Patrimônio Público.
E. Compras, Licitações e Contratos com Almoxarifado.
F. Gerenciamento de Informações (B.I) com Contabilidade, Finanças e Orçamento.
3.36. Deverá permitir adicionar critérios personalizáveis para cadastros. As regras do cadastro
poderão ser definidas pelo usuário e ser configuradas para as operações de:
- Inserção;
- Alteração;
- Exclusão.
3.37. Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar
automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, conforme layout e parâmetros estipulados por este (Atendimento pleno à prestação de
contas através do AUDESP – Tribunal de Contas de São Paulo em todas as suas fases).
3.38. Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados.

3.39. Permitir agendamento do backup.
3.40. Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de
armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento.
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3.41. Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos
sistemas.
3.42. Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas).
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3.43. Possibilitar imprimir o relatório de backups efetuados.
3.44. Permitir realizar validação do banco de dados, com verificação de índices e tabelas
corrompidas.
3.45. Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a
necessidade de validação do banco de dados.
3.46. Permitir configurar usuários que poderão executar validação do banco de dados.
3.47. Possuir relatórios de validações efetuadas.
3.48. Permitir criar consultas com a finalidade de “Alerta”, que só irão disparar um
determinado e-mail se tal situação ocorrer. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da
tesouraria em que será enviado um e-mail ao fornecedor, caso seja informado o pagamento de
um empenho daquele fornecedor.
3.49. O Portal da Transparência deve estar desenvolvido em linguagem que permita o
funcionamento via Web e deverá rodar a partir de um navegador.
3.50. Os Sistemas desenvolvidos para funcionamento via web deverão exibir dicas de
utilização do sistema para o usuário.
3.51. Os Sistemas desenvolvidos para funcionamento via web deverão emitir relatórios em
segundo plano, possibilitando que, mesmo que o relatório esteja sendo processado, o sistema
continue apto para a utilização.
3.51.1.

Notificar a conclusão do processamento do relatório, com fácil acesso ou

possibilidade de visualização posterior.
3.51.2.

Possibilidade de agendamento de emissão de relatórios, otimizando o tempo

de configuração e emissão.
3.51.3.

Possibilidade de agrupar a emissão de vários relatórios em lotes, podendo
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agendar a emissão do lote de relatórios.
3.52. O conteúdo dos dados inseridos no sistema é de propriedade da CONTRATANTE,
permanecendo com a mesma ao final do contrato.
3.53. As licenças de uso de software descritas neste Termo de Referência deverão estar
válidas durante todo o prazo de vigência do contrato.
3.54. Quaisquer licenças, softwares ou sistemas operacionais do servidor, que sejam
necessários para o funcionamento do sistema, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem
custos adicionais à CONTRATANTE.
3.55. Não deverá haver limite na quantidade de usuários com acesso ao sistema.
3.56. Não deverá haver limites relacionados ao volume de dados.
3.56.1.

Os limites da solução deverão estar vinculados apenas à capacidade do

hardware utilizado nos servidores, que poderá ser modificada/expandida a qualquer
tempo a critério da CONTRATANTE, sem prejuízo para o funcionamento dos softwares
contratados.
3.57. Caberá à CONTRATADA a migração da base de dados atualmente ativa, sem nenhum
custo adicional para a CONTRATANTE.
3.57.1.

A migração de dados essenciais à utilização inicial do sistema deverá ser

concluída no prazo descrito na tabela abaixo, a partir da assinatura do contrato.
3.57.2.

A migração total da base de dados, incluindo exercícios anteriores, deverá ser

concluída no prazo descrito na tabela abaixo, a partir da assinatura do contrato.
3.57.3.

Para o módulo de Contabilidade, Finanças e Orçamento, os exercícios

anteriores compreendem aqueles a partir de 2013.
3.57.4.

Entendem-se como dados essenciais à utilização inicial do sistema aqueles

que permitem o gerenciamento de informações correntes, referentes ao exercício atual.
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Sistema/Módulo
Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e

Prazo de

Prazo de

migração

migração

inicial

total

60 dias

120 dias

Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio

4.

SUPORTE TÉCNICO

4.1.

O suporte técnico será prestado por equipe capacitada, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados, no horário compreendido entre 8h e 18h, sem limites de chamados mensais e nem
custos adicionais.
4.1.1.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir suporte técnico fora do

horário estipulado neste item, em caso de problemas técnicos que possam comprometer
prazos de entrega junto aos órgãos fiscalizadores, como Tribunal de Contas e Receita
Federal, sem ônus à CONTRATANTE.
4.2.

Deverá fornecer suporte técnico, sem impacto nos prazos de entregas das manutenções

evolutivas, de acordo com os prazos definidos neste Termo de Referência.
4.3.

Deverá disponibilizar central de atendimento para abertura de chamado, por meio de e-

mail, chat, telefone, acesso remoto ou sistema específico para este fim.
4.4.

Deverá fornecer suporte técnico presencial ou remoto para usuários do sistema (a serem

indicados pela FUMEC no processo administrativo, após sua formalização), em todas as
funcionalidades.
4.5.

Deverá realizar configurações, realizar parametrizações, executar rotinas, importar

arquivos, realizar intervenções no banco de dados e emitir relatórios, de acordo com as
especificações da FUMEC, sempre que necessário e quando não for possível ser executado pela
própria Fundação.
4.6.

Para a realização do Suporte Técnico deverá ser considerado os seguintes parâmetros

temporais:
Tempo de Resposta
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Gravidade Alta

Parada ou Interrupção Total do Serviço (Software): Tempo menor que 2 horas
úteis, contados a partir da abertura do chamado

Gravidade Média

Parada ou Interrupção Parcial do Serviço (Software): Tempo menor que 5
horas úteis, contados a partir da abertura do chamado

Gravidade Baixa

Parada ou Interrupção Parcial de uma Funcionalidade do Serviço (Software):
Tempo menor que 6 horas úteis, contados a partir da abertura do chamado

Tempo de Resolução
Gravidade Alta

Parada ou Interrupção Total do Serviço (Software): Tempo menor que 10
horas úteis, contados a partir da resposta do chamado

Gravidade Média

Parada ou Interrupção Parcial do Serviço (Software): Tempo menor que 20
horas úteis, contados a partir da resposta do chamado

Gravidade Baixa

Parada ou Interrupção Parcial de uma Funcionalidade do Serviço (Software):
Tempo menor que 24 horas úteis, contados a partir da resposta do chamado

4.6.1.
4.7.

Serão consideradas horas úteis o período trabalhado conforme item 4.1.

Não estão compreendidos como serviços de suporte técnico: Diagnósticos de

Infraestrutura, Serviços de Rede, Serviços em Servidores, Manutenção em Equipamentos,
serviços em aplicativos ou Sistemas de Terceiros.
5.

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EM VIRTUDE DE
MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

5.1.

A CONTRATADA fica obrigada à atualização contínua do software para adequação às

alterações legislativas que regem os processos relacionados ao escopo da solução (leis,
portarias, resoluções, etc.), incluindo determinações dos órgãos de controle (Tribunal de Contas
do Estado, Receita Federal, etc.) durante a vigência do contrato.
5.2.

O atendimento aos chamados de atualização legislativa deve obedecer aos prazos

previstos para a entrada em vigor da nova legislação.
5.3.

A solução de problemas referentes à atualização legislativa não implica em custos

adicionais à CONTRATANTE.
5.4.

Os treinamentos necessários em virtude de alterações legais não implicarão em custos

adicionais à CONTRATANTE.
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6.

TREINAMENTO EVENTUAL

6.1.

A CONTRATADA deverá, durante todo o prazo de vigência do contrato, manter

disponibilidade para treinamento eventual, visando atender novas necessidades, sob demanda,
como:

6.2.

33

6.1.1.

Treinamento inicial;

6.1.2.

Treinamento de novos funcionários;

6.1.3.

Reciclagem.

A metodologia, a carga horária, a quantidade de participantes, os recursos utilizados e

os horários dos treinamentos serão acordados entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
7.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

7.1.

A manutenção corretiva compreende a detecção, o diagnóstico e a correção de erros ou

falhas ocorridas nos sistemas em operação.
7.1.1.

Como erro ou falha, entende-se o comportamento inadequado que cause

problema de uso ou funcionamento, a geração de resultado diferente do previsto, em
decorrência da não observância dos requisitos ou de problema no ambiente
computacional onde o sistema é executado e que, para sua solução, exija intervenção
em artefatos do sistema.
7.2.

O atendimento aos chamados de manutenção corretiva deve obedecer aos prazos

previstos no item 4.6.
7.3.

A solução de problemas referentes à manutenção corretiva não implica em custos

adicionais para a CONTRATANTE.
7.4.

Os chamados referentes à manutenção corretiva devem ser feitos pelo usuário ou por

iniciativa própria da CONTRATADA, para atender incidente que visa corrigir inconsistência.
7.5.

Os chamados deverão ser registrados, sendo-lhes atribuídos códigos de identificação

pela CONTRATADA, disponibilizando todas as informações a estes referentes para consulta da
CONTRATANTE a qualquer tempo, inclusive data, horário, objeto e situação.
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7.6.

Os chamados deverão ser registrados, sendo-lhes atribuídos códigos de identificação

pela CONTRATADA, disponibilizando todas as informações a estes referentes para consulta da
CONTRATANTE a qualquer tempo, inclusive data, horário, objeto e situação.
8.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇO DE REFERÊNCIA

8.1. O preço de referência para disputa é de R$ 163.750,00 (Cento e sessenta
e três mil, setecentos e cinquenta reais)
9.

JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1.

O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL,

satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.
9.2.

Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da

atividade, os tributos eventualmente incidentes (ainda que a licitante já tenha indicado o
percentual de incidência), as demais despesas diretas e indiretas, bem como a desoneração da
folha de pagamento, em cumprimento à Lei Federal nº 12.546/2011 e suas alterações, quando
aplicável, não cabendo à FUMEC nenhum custo adicional.
10.

PRAZOS DO CONTRATO

10.1. O presente contrato deverá vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do
recebimento da Ordem de Serviço pela empresa CONTRATADA, podendo ser
prorrogado em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.

A CONTRATADA se responsabiliza em efetuar toda a instalação e configuração da

solução ofertada no ambiente destino da instalação, dentro dos prazos especificados e sem ônus
para a CONTRATANTE.
11.2.

A integração e integridade dos dados e de sistemas entre a solução fornecida pela

empresa CONTRATADA e os sistemas descritos neste documento é de responsabilidade
técnica da empresa CONTRATADA. A integração de dados e o provimento de interfaces para
troca de informações entre a solução fornecida pela CONTRATADA e os sistemas descritos
neste documento é responsabilidade da CONTRATADA.
11.3.

A CONTRATADA deverá prover a automatização do uso dos dados provenientes da

integração através da solução adquirida e de acordo com as necessidades das áreas de negócio
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da FUMEC.
11.4.

Caso seja necessária a correção dos dados da base de destino devido a falhas na

integração de dados, a empresa CONTRATADA deverá produzir as correções dos dados, validar
e homologar novamente o procedimento.
35

11.5.

As falhas de integração detectadas na vigência do suporte técnico serão corrigidas pela

CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATANTE.
11.6.

A empresa CONTRATADA deverá apresentar, durante o projeto de implantação do

sistema, Plano de Integração e de interfaces de Sistemas com, no mínimo, os seguintes itens:
11.6.1.

Documentação do levantamento das necessidades de integração entre

sistemas;
11.6.2.

Documentação detalhada da solução técnica para integração, com cada um

dos sistemas identificados a participar da integração;
11.6.3.

Roteiro de testes de integração entre sistemas ou entre módulos funcionais;

11.6.4.

Cronograma para desenvolvimento, teste e implantação das integrações, que

contemple cada um dos sistemas identificados a participar da integração.
11.7.

O Banco de dados e demais informações dos sistemas são de propriedade da

CONTRATANTE, devendo estes serem disponibilizados pela CONTRATADA a qualquer
momento que se faça necessário, inclusive em caso de rescisão contratual, sem quaisquer custos
ou empecilhos quanto à codificação dos mesmos.
11.8.

Disponibilizar Catálogo(s), folheto(s) e manual(is) com especificações dos sistemas

ofertados, quando solicitados.
11.9.

Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas do

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.
11.10. Não subcontratar, no todo ou em parte, os serviços ora licitados.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1.

Fornecer ao contratado as informações necessárias de forma a subsidiá-lo na produção

do Plano de Integração de Dados, em especial:
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12.1.1.

Fornecer informações e documentação requisitadas pelo contratante

necessárias para o planejamento e execução dos serviços de integração de dados;
12.1.2.

Definição das periodicidades (agendamento) das execuções das rotinas de

integração de dados;
12.1.3.

Definição dos locais para guarda dos arquivos gerados a partir dos sistemas

de origem;
12.1.4.

Homologação do conteúdo de treinamento a ser ministrado pelo contratado em

relação à solução de integração de dados.
12.2.

Fornecer a infraestrutura computacional necessária e orientar quanto ao uso desses

recursos.
12.3.

Os setores que farão uso dos recursos de integração devem definir os dados de

interesse que serão objeto da integração.
12.4.

Acompanhar a execução dos testes pela empresa CONTRATADA.

12.5.

Homologar o Plano de Integração de Dados e a solução de integração implementada

pela empresa CONTRATADA.
12.6.

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

12.7.

Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, nos termos do art. 67 da Lei n°

8666/93.
12.7.1.

A CONTRATANTE efetuará a fiscalização dos serviços solicitando

informações adicionais à CONTRATADA sempre que julgar conveniente, devendo esta
prestar os esclarecimentos solicitados.
12.7.2.

A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá a

Contratada da total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa
técnica.
12.8.

Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução

dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
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12.9.

Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa

desempenhar normalmente os serviços contratados.
12.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato.
13. PENALIDADES
13.1.

Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a FUMEC, pelo prazo de até

05 (cinco) anos conforme dispõe o Art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:
13.1.1.

Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o

certame;

13.2.

13.1.2.

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

13.1.3.

Não mantiver a proposta, lance ou oferta;

13.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;

13.1.5.

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:
13.2.1.

20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão do

descumprimento de exigência do edital.
13.2.2.

0,40% (quarenta décimos por cento) sobre a parcela mensal do objeto, por dia

de atraso na instalação da solução.
13.2.3.

20% (vinte por cento) por inexecução parcial do instrumento contratual sobre

o valor da correspondente parcela.
13.2.4.

20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o

seu valor.
13.2.5.

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos,

mais multa de 0,33% (trinta e três centésimos) por cento ao dia enquanto os problemas
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP –
13015-291
Fone: (19) 3519-4300
CNPJ 57.500.902/0001-

37

FUMEC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA
técnicos não forem sanados, contados a partir do fim dos prazos conforme disposto no
item 4.6 do Termo de Referência.
13.2.6.

10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre
38

o valor do instrumento contratual.
13.2.7.

Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias

serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
13.2.8.

Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total

para efeito de aplicação de penalidade.
13.2.9.

Além

das

já

especificadas

neste

instrumento,

sujeitam-se

os

proponentes/contratados inadimplentes às demais penalidades previstas na Lei nº
8.666/93.
13.2.10. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas da
garantia contratual, dos créditos da empresa contratada ou, se for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.
13.2.11. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à FUMEC.
13.2.12. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
demais, quando cabíveis, conforme disposto no artigo 87 da Lei de Licitações.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. Mensalmente a empresa contratada deverá enviar ao setor de Gestão de Contratos FUMEC para aprovação a fatura correspondente ao mês vencido, acompanhada do relatório de
serviços prestados.
14.2. A FUMEC terá um prazo de cinco dias úteis para a aprovação da nota fiscal.
14.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias CORRIDOS, a contar da data de
aprovação da nota fiscal pela FUMEC.
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14.4. A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida à contratada para as alterações
necessárias, contando-se o prazo de aprovação a partir de sua reapresentação.
15. AMOSTRA (DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA)
15.1.

Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas nos ANEXOS I-A a I-E

do presente Termo de Referência, bem como os demais requisitos definidos no Item 3, a
vencedora do certame deverá apresentar em equipamento próprio, em data estabelecida pelo
pregoeiro, o atendimento de verificação de conformidade com as exigências descritas no
instrumento convocatório.
15.2.

A verificação de atendimento pelo objeto proposto pelas licitantes em suas propostas, às

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, inclusive no que tange à integração entre os
softwares, se dará via demonstração prática dos mesmos. Poderão as licitantes comparecer com
técnicos devidamente capacitados para desenvolver as atividades de demonstração solicitadas.
15.3.

O atendimento aos requisitos descritos nos Anexos será validado por uma equipe

formada por representantes de cada uma das áreas interessadas na contratação, os quais
formalizarão relatório próprio, que integrará a ata da sessão do Pregão.
15.4.

A demonstração poderá ser agendada dentro de um prazo máximo de até 5 (cinco) dias

úteis, contados da Sessão Pública.
15.5.

A equipe avaliadora do software pode solicitar o cumprimento de qualquer um dos

itens dos ANEXOS I-A a I-E e Item 3 deste Termo de Referência.
15.5.1.

Estando comprovado que a empresa não atende pelo menos 95% dos itens

solicitados pelas áreas de cada um dos módulos, estará automaticamente desclassificada.
15.6.

A duração da apresentação não pode ser maior que 8 horas no total.
16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1.

A licitante deverá apresentar um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, em papel

timbrado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
LICITANTE forneceu serviços compatíveis com o presente objeto, devendo constar
explicitamente que o sistema ofertado atende a todas as Fases do sistema Audesp (Fases I, II e
IV).
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16.2.

O(s) atestado(s) deverá(ão) ser assinado(s), com clara identificação de seu subscritor e

discriminando o teor da contratação e dados da contratação.
16.3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.4.

Dúvidas de ordem técnica devem ser encaminhadas ao Sr. Julio Yoshino, através do site

40

da BEC.
Campinas, 16 de outubro de 2019

Julio K. Yoshino
Gestor Administrativo Financeiro
FUMEC/CEPROCAMP
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES – CONTABILIDADE, FINANÇAS e ORÇAMENTO
1.

CONTABILIDADE

1.1.

O sistema deverá ser integrado de maneira automatizada com Compras/Licitações,

Almoxarifado, Patrimônio e Contratos, utilizando cadastros comuns, visando a eliminação de
atividades que geram retrabalho e provendo confiabilidade das informações, celeridade e
qualidade dos processos.
1.2.

O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e

possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública
e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.
1.3.

Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação

em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, em conformidade com os
artigos 83 a 106 da Lei nº 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário.
1.4.

O sistema deverá permitir importação e exportação de arquivos de/para outros sistemas

de gestão de pública, afim de consolidar as informações, como o Sistema utilizado pela Gestão
de Recursos Humanos da FUMEC e pela Prefeitura Municipal de Campinas.
1.5.

Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e

financeira.
1.6.

Permitir efetuar a programação financeira dos meses de janeiro a dezembro, podendo ser

alterada durante a execução orçamentária.
1.7.

Utilizar o empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, permitindo

anulação total ou parcial.
1.8.

Emitir a nota de empenho ou documento equivalente definido pela entidade pública para

liquidação e a posterior Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos, com layout
personalizável, com o logo da Fundação.
1.9.

Permitir que no cadastro de empenho sejam informados os produtos e serviços

correspondente aos itens adquiridos.
1.10.

Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
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1.11.

Permitir que os empenhos sejam passíveis de reforço, anulação parcial ou total.

1.12.

Permitir o cadastro de Centro de Custos, conforme a necessidade da entidade.

1.13.

Possibilitar a inclusão, no cadastro do empenho, quando cabível, das informações

relativas a processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento da fonte de recursos, convênio
e contrato.
1.14.

Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos.

1.15.

Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva qual

o valor a ser bloqueado ao mês.
1.16.

Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando a anulação e

baixa através da emissão do empenho.
1.17.

Permitir a contabilização de registros no sistema compensado de forma concomitante

aos movimentos efetuados na execução orçamentária.
1.18.

Permitir que os documentos da entidade (como notas de empenho, liquidação, ordem de

pagamento) sejam impressos de uma só vez, através de uma fila de impressão.
1.19.

Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos e ordens de pagamento, sem

a necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho.
1.20.

Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros

contábeis e partidas dobradas.
1.21.

Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução

orçamentária.
1.22.

Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre no empenho

e na liquidação.
1.23.

Permitir cancelar/estornar registros contábeis feitos independentemente da execução

orçamentária, nos casos em que se apliquem.
1.24.

Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos e restos a

pagar.
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1.25.

Permitir informação sobre retenções na emissão ou liquidação do empenho.

1.26.

Permitir a contabilização de retenções na liquidação ou pagamento do empenho.

1.27.

Permitir a liquidação parcial de empenhos globais ou estimativos.

1.28.

Permitir a anulação parcial ou total da liquidação.

1.29.

Permitir a configuração da nota de empenho de forma a compatibilizar o formato da

impressão.
1.30.

Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o número de dias para

a prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma informativa ou restritiva.
1.31.

Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de

Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da
prestação de contas.
1.32.

Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da prestação de

contas do recurso antecipado.
1.33.

Emitir relatórios que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e

pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, credor ou data-limite da
prestação de contas.
1.34.

Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para apuração e

apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados.
1.35.

Possuir processo de encerramento mensal que verifique eventuais divergências de saldos

e que após o encerramento, não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.
1.36.

Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a

apuração do resultado.
1.37.

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de

desdobramento do Plano de Contas utilizado.
1.38.

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos e de
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seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas.
1.39.

Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até o seu

recolhimento, possibilitando ao usuário saber em quais documentos e datas foram recolhidas
qualquer retenção, permitindo assim a sua rastreabilidade.
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1.40.

Permitir gerar um relatório de retenções em que seja possível rastrear: por tipo de

retenção e por fornecedor, em determinada data de corte.
1.41.

Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para

determinados usuários.
1.42.

Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos sistemas de

almoxarifado, patrimônio, licitações e contratos.
1.43.

Controlar o cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de

CNPJ/CPF, apresentando o código do fornecedor/credor já cadastrado.
1.44.

Permitir bloquear um fornecedor/credor, impedindo-lhe o recebimento de recurso

antecipado, caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com a contabilidade.
1.45.

Possibilitar gerar empenho e liquidação automaticamente pelo sistema de compras via

integração de sistemas.
1.46.

Permitir a contabilização automática através dos atos da execução orçamentária e

financeira, utilizando o conceito de lançamentos associados a roteiros contábeis e partidas
dobradas.
1.47.

Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os

métodos de depreciação definidos pelas NBC TSP, utilizando vida útil e valor residual para
cada um dos bens.
1.48.

Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de

acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de patrimônio.
1.49.

Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser

inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e que possam ser liquidados, pagos ou
cancelados, mesmo que parcialmente, no exercício seguinte.
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1.50.

Permitir a anulação automática dos empenhos por estimativa no final do exercício,

evitando a inscrição em restos a pagar, conforme seleção prévia dos empenhos a serem
anulados.
1.51.

Permitir que ao final do exercício os valores extraorçamentários em aberto possam ser

transferidos automaticamente para o exercício seguinte.
1.52.

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não

tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo a
consistência dos dados entre os exercícios.
1.53.

Possibilitar a transferência do cadastro de fornecedores do exercício anterior.

1.54.

Possibilitar o transporte de cadastro de banco e saldo.

1.55.

Possibilitar a transferência do cadastro de compensações.

1.56.

Possibilitar a transferência do ativo não financeiro e passivo não financeiro.

1.57.

Possibilitar a transferência de almoxarifado e patrimônio.

1.58.

Possibilitar a transferência de centro de custo.

1.59.

Possibilitar a transferência de restos a pagar com as respectivas vinculações de contrato,

quando couber ao empenho.
1.60.

Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício para o

exercício seguinte.
1.61.

Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o

exercício seguinte.
1.62.

Possibilitar a transferência automática de despesas extraorçamentárias para posterior

pagamento.
1.63.

Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver sido

realizada, de modo que os saldos já implantados sejam substituídos.
1.64.

Emitir relatório comparativo da despesa autorizada com a realizada.
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1.65.

Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a

despesa fixada e realizada.
1.66.

Possibilitar definição de um nível contábil ou uma categoria econômica específica, para

a composição de um valor que será impresso em um demonstrativo.
1.67.

Emitir o relatório de controle de empenhos globais, ordinários ou estimativos,

demonstrando os empenhos e as anulações dos mesmos.
1.68.

Emitir o balancete da despesa, contendo os seguintes campos: dotação inicial, alteração

de dotação (suplementação/anulação), dotação atual, empenhado anterior, empenhado no
período, empenhado total, liquidado anterior, liquidado no período, liquidado atual, pago
anterior, pago no período, pago atual, empenhos a pagar processados, movimentação das
despesas extraorçamentárias relacionadas por conta contábil, saldo financeiro atual.
1.69.

Possuir rotina para geração dos Arquivos no formato XML, nos moldes previstos pelo

projeto AUDESP, conforme especificado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tais
como o “Isolado”, contendo toda a movimentação contábil, financeira e orçamentária para
geração dos dados de cadastro mensal, arquivo conta contábil e arquivo conta corrente em
padrão XML, para transmissão mensal pelo coletor de dados do Sistema AUDESP, geração
automática de arquivo de Conciliações Bancárias Mensais para remessa ao Sistema AUDESP
de todas as contas movimentadas e geração dos Dados de Balanços Isolados, para atendimento
ao Sistema AUDESP no que diz respeito à Prestação de Contas Anuais.
1.70.

O software de contabilidade deverá possibilitar a realização de checagens de

consistências de lançamentos mensal e anualmente, validando os principais procedimentos
contábeis realizados.
1.71.

Emitir todos os relatórios resumidos de execução orçamentária da Lei de

Responsabilidade Fiscal, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
1.72.

Emitir todos os relatórios de gestão fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme

modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
1.73.

Preenchimento automático do SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais

do Setor Público Brasileiro (Planilha DCA – Balanço Anual, RGF Relatório de Gestão Fiscal),
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da Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário no site do SICONFI e RREO
quando solicitado pela Prefeitura Municipal para realização de consolidação.
1.74.

Permitir a importação de dados com o sistema de terceiros de Recursos Humanos de

informações referentes aos provisionamentos, baixas e estornos de férias, Licença Prêmio, 13º
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salário e seus respectivos encargos patronais em até 180 dias a partir da assinatura do contrato,
para geração dos respectivos empenhos de despesa e liquidações.
1.75.

Permitir registro em livro diário e livro razão.

1.76.

Possuir demonstrativos do balancete mensal e anexos da Resolução do Tribunal de

Contas do Estado.
1.77.

Possuir os anexos do balanço anual na forma da Lei nº 4.320/64, possibilitando

também a emissão mensal:
- Anexo 1 - Demonstrativo Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa;
- Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;
- Anexo 7 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade;
- Anexo 8 - Demonstrativo Despesas por Funções, Subfunções e Programas conforme
Vínculo;
- Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 - Balanço Financeiro;
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- Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa;
- Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Anexo 19 - Demonstração das Mutações Patrimoniais.
1.78.

Permitir que seja efetuada a geração dos 'razões analíticos' de todas as contas

integrantes dos Sistema Financeiro, Patrimonial e de Compensado.
1.79.

Permitir cadastrar históricos com textos padronizados, vinculando a conta a ser

debitada e/ou creditada.
1.80.

Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de

saldos ou lançamentos indevidos.
1.81.

Possibilitar que ao cadastrar um empenho possa gerar a liquidação automaticamente.

1.82.

Possibilitar a geração de arquivo com as informações que são exibidas no relatório

Declaração de IRRF/DIRF para importação no programa da Receita Federal.
1.83.

Possuir relatório balancete de verificação possibilitando a visualização dos saldos

contábeis.
1.84.

Demonstrar as contas-corrente para as contas.

1.85.

Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes

de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas.
1.86.

Possuir consulta à situação: do empenho, da despesa, do empenho anterior, da ordem

anterior, do credor ou do contrato.
1.87.

Permitir a alteração do valor, da dotação e do fornecedor enquanto não houver

liquidação do empenho.
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1.88.

Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de empenhos

globais e outros de interesse da Fundação.
1.89.

Possuir rotinas com opção de selecionar um ou mais documentos, para gerar

automaticamente:

1.90.

- Liquidação de empenhos;
- Ordens de Pagamento;
- Restos a Pagar.
Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior

ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no
exercício já iniciado.
1.91.

Possibilitar a emissão de relatório por fonte de recurso.

1.92.

Dispor de recurso para geração de arquivo compatível com o Coletor de Dados do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para transporte e armazenamento das informações
no TCE-SP referente à Fase IV no que concerne aos empenhos, liquidações e pagamentos.
1.93.

Dispor de recurso que permita o gerenciamento das informações que já foram enviadas

para o TCE-SP.
2.

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2.1.

Permitir a classificação por categoria econômica da receita e despesa da Lei

Orçamentária Anual por fonte de recurso e código de aplicação.
2.2.

Permitir a exportação das mesmas informações cadastradas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias para a Lei Orçamentária Anual utilizando leis de aprovações diferentes das peças
de planejamento.
2.3.

Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias econômicas de acordo com a

legislação vigente (Portarias atualizadas da Secretaria do Tesouro Nacional).
2.4.

Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos programas.

2.5.

Armazenar descrição detalhada dos objetivos de cada programa, vinculando o produto

resultante para sua execução.
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2.6.

Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização das peças

de planejamento.
2.7.

Permitir o cadastro das ações do programa de governo.

2.8.

Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de

governo e suas respectivas ações.
2.9.

Possibilitar a vinculação de uma mesma ação de governo para vários programas

governamentais.
2.10.

Possibilitar a projeção das despesas nas peças de planejamento.

2.11.

Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os itens

do Plano Plurianual.
2.12.

Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência do Plano Plurianual,

registrando estas alterações sem afetar os dados originais (armazenar os históricos).
2.13.

Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem os programas de governo e as ações

governamentais e demonstrem as metas físicas e financeiras dos programas e ações de governo.
2.14.

Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, registrando estas alterações sem afetar os dados originais (armazenar os
históricos).
2.15.

Permitir a gerência e a atualização da tabela de classificação econômica da despesa, da

tabela de componentes da classificação funcional programática e da fonte de recursos,
especificadas nos anexos da Lei nº 4.320/64 e suas atualizações, em especial a Portaria 42 de
14/04/99 do Ministério do Orçamento e Gestão, a Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, e
a Portaria STN 300, de 27/06/02.
2.16.

Possuir utilitários para facilitar a elaboração da proposta orçamentária, como: copiar

dados da proposta elaborada no exercício anterior, do orçamento em execução no Sistema de
Contabilidade, fazer a correção de valores das receitas e despesas, com percentuais ou valores.
2.17.

Permitir elaborar a Lei Orçamentária Anual utilizando informações da Lei de Diretrizes

Orçamentárias em vigência.
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP –
13015-291
Fone: (19) 3519-4300
CNPJ 57.500.902/0001-

50

FUMEC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA
2.18.

Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem itens na Lei

Orçamentária Anual.
2.19.

Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informações sobre a legislação de

autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.
2.20.

Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária, através de função,

subfunção, programa, ação e fonte de recurso.
2.21.

Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e

subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto.
2.22.

Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao Artigo 9

da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
2.23.

Possibilitar a realização das receitas e das despesas nas peças de planejamento.

2.24.

Permitir a utilização de cotas de despesa ao nível de unidade orçamentária, dotação ou

vínculo, limitadas às estimativas do orçamento.
2.25.

Possibilitar a previsão do Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa, bem como

a emissão do relatório de previsão.
2.26.

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por

órgão.
2.27.

Emitir relatório da proposta orçamentária conforme exigido pela Lei nº 4.320/64,

Constituição Federal e Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
2.28.

Emitir todos os anexos de orçamento, globais e por órgão, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e

pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
2.29.

Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária, possibilitando o

acompanhamento da evolução da execução do orçamento.
2.30.

Emitir relatórios da proposta orçamentária por programa de governo, destacando ações

governamentais por programa de governo e listando para estas ações governamentais os seus
respectivos valores, finalidades e metas físicas a ser alcançadas.
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2.31.

Possuir um painel para a análise das Fontes de Recursos (B.I.):
2.31.1.

O painel deve possuir um gráfico com a evolução da previsão da receita,

mostrando no mesmo indicador, a receita prevista e a realizada;
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2.31.2.

Possuir um gráfico exibindo os 10 recursos com maior saldo no período;

2.31.3.

Possuir uma listagem, exibindo em um mesmo gráfico, a meta e a arrecadação

real de cada recurso.
2.32.

Deve-se possuir uma listagem de superávit por fonte de recursos, exibindo a fonte de

recursos, o valor do saldo inicial, o valor da receita, dos empenhos, das liquidações, do
pagamento e o valor do saldo final. (B.I.)
2.33.

Possuir um painel para a análise das Receitas (B.I.):
2.33.1.

O painel deve possuir um quadro informando o valor da receita, o valor das

deduções e fazendo um relacionamento, mostrar um percentual do valor atingido do
orçado;
2.33.2.

Mostrar uma listagem das 10 rubricas com maior valor total das receitas no

período definido;
2.33.3.

Mostrar uma listagem das 10 rubricas com menor valor total das receitas no

período definido;
2.33.4.

Disponibilizar um gráfico que possibilite fazer uma análise do valor das

receitas versus o valor orçado, mostrando as competências do exercício e seu respectivo
valor líquido das receitas realizadas e o valor orçado;
2.33.5.

Disponibilizar uma listagem com os valores referentes as receitas realizadas

no município separadas por exercício e rubrica, desde a sintética até a analítica e
mostrando os seguintes dados: descrição da rubrica, valor do orçamento, valores das
receitas, valores de anulações realizadas, valor líquido da receita, percentual de
execução do orçamento.
2.34.

Possuir um painel para a análise do indicador de LRF das despesas com pessoal (B.I.):
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2.34.1.

Este painel deve conter um quadro com a visão geral, apresentando o

exercício e a competência considerados, bem como o valor da receita corrente líquida e
a despesa no período, apresentado o índice de despesa;
2.34.2.

Deve ser disponibilizado, um gráfico evolutivo onde seja possível analisar as
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últimas 12 competências e percentual de despesa relacionado a cada uma delas.
3.

TESOURARIA

3.1.

Permitir registrar a conciliação bancária e que seja realizada as comparações necessárias

com o saldo contábil e dos lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos do período
selecionado, com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação
do saldo bancário.
3.2.

Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de

um período determinado.
3.3.

Possibilitar controlar a data de compensação dos cheques emitidos e possibilitando que

na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados.
3.4.

Geração de ordem bancária eletrônica ajustável conforme as necessidades do

estabelecimento bancário. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das
principais instituições bancárias.
3.5.

Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública, efetuando a

contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria, sem a
necessidade de geração de arquivos.
3.6.

Permitir a emissão de ordem de pagamento.

3.7.

Possibilitar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos

a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso
o pagamento fosse realizado individualmente.
3.8.

Possibilitar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e

ordens bancárias.
3.9.

Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária e mensal da
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Tesouraria.
3.10.

Permitir a autenticação eletrônica de documentos.

3.11.

Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que cada nota

de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos
diferentes.
3.12.

Permitir controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o

controle dos pagamentos em ordem cronológica.
3.13.

Emitir os relatórios complementares da tesouraria, em especial:
3.13.1.

Relatório de movimento diário de caixa e bancos;

3.13.2.

Relatório de cheques emitidos, pagos e avulsos;

3.13.3.

Relatório de resumo de caixa e banco;

3.13.4.

Relatório de posição financeira da dívida flutuante/realizável;

3.13.5.

Relatório de demonstração dos saldos bancários;

3.13.6.

Relatório de extrato bancário;

3.13.7.

Relatório de boletim de caixa;

3.13.8.

Relatório de pagamentos por ordem cronológica;

3.13.9.

Razão analítico;

3.13.10. Relatório de pagamentos efetuados;
3.13.11. Relatório de contas a pagar para credores;
3.13.12. Relatório de pagamentos e recebimentos estornados;
3.13.13. Emissão de notas de pagamentos;

3.14.

3.13.14. Declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros.
Disponibilizar uma listagem dos bancos em que a entidade movimenta seus recursos,
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exibindo o valor acumulado do saldo das contas.
3.14.1.

Deve permitir o drill down por descrição da agência, por número da Agência,

possibilitando chegar até o nível de conta. (B.I.)
3.15.

Possuir um painel para a análise dos credores (B.I.):
3.15.1.

Disponibilizar um gráfico para análise histórica anual do valor líquido dos

empenhos emitidos por exercício, em que seja permitido clicar em um ano para filtrar as
demais informações do painel de acordo com este ano;
3.15.2.

Possuir um quadro com o resumo das dívidas, informando o valor total de

empenhos, liquidações, pagamentos e o valor em aberto referente ao período
selecionado;
3.15.3.

Emitir uma listagem dos credores, informando por ano, o valor dos empenhos,

liquidações, a liquidar, pagamentos e o saldo de cada um deles;
3.15.4.

Possibilitar a análise do valor do empenho por recurso, permitindo clicar no

recurso e chegar ao nível de credor, no mesmo objeto por meio de um drill down.
3.16.

Possuir um painel para a análise das despesas pagas (B.I.):
3.16.1.

Possuir um gráfico de área apresentando a evolução do valor das despesas

pagas por exercício, onde seja possível clicar em um ano e chegar a nível mensal;
3.16.2.

Deve possuir um indicador de despesas pagas separados por aplicação de

recursos;
3.16.3.

Possibilitar a análise das despesas pagas, partindo da visão por órgão,

passando pelos níveis: unidade, função, programa, subprograma, até chegar ao nível de
elemento para exibir o valor das despesas pagas por área de aplicação.
3.17.

Fornece relatórios referente às ordens bancárias e permitir consultas em diversas

classificações.
3.18.

Possibilidade de envio de e-mail para os credores referentes aos documentos pagos por

meio da tela de pagamentos.
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4.

ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09

4.1.

Todas as informações disponibilizadas ao cidadão deverão ser originadas diretamente

do módulo de Contabilidade, Finanças e Orçamento, de forma automatizada.
4.2.

Itens obrigatórios que o sistema de contabilidade deve fornecer ao sistema de

informações automaticamente na rede, permitindo ao cidadão visualizar as informações daí
advindas:
4.2.1.

Possibilidade de pesquisa das informações até se chegar ao empenho que

originou a despesa orçamentária;
4.2.2.

Possibilidade de pesquisa das informações dos empenhos, que são uma das

etapas da despesa, com seus respectivos credores;
4.2.3.

Resumo explicativo em todas as consultas da despesa, informação que deve

ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo
necessário;
4.2.4.

Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de

emissão, credor e valor empenhado;
4.2.5.

Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os

registros por período, contendo: órgão, unidade, função, subfunção, programa, categoria
econômica, projeto/atividade, grupo, elemento, subelemento, credor, restos a pagar e
despesas orçamentárias e extraorçamentárias;
4.2.6.

Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: órgão; unidade

orçamentária; data de emissão; fonte de recursos; vínculo orçamentário; elemento de
despesa; credor; exercício; tipo, número e ano da licitação; número do processo de
compra; descrição da conta extraorçamentárias; histórico do empenho; valor
empenhado; itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidades e valores
unitários; dados de movimentação do empenho contendo valores liquidado, pago e
anulado;
4.2.7.

Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final e unidade gestora.
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ANEXO I-B ESPECIFICAÇÕES – COMPRAS E LICITAÇÕES
1.

COMPRAS

1.1.

Permitir a gestão de materiais, abrangendo compras, almoxarifado e patrimônio,

controlando todas as etapas dos processos de aquisições de bens ou serviços.
1.2.

Permitir o cadastro de unidades administrativas e cadastro de centros de custo.

1.3.

Permitir o cadastro de Naturezas de Despesa.

1.4.

Permitir o cadastro de Textos para associação a relatórios, formatados conforme a

necessidade.
1.5.

Permitir o cadastro de modalidades e seus respectivos limites.

1.6.

Permitir execução de atividades administrativas para apoio nas compras/licitações,

almoxarifado e patrimônio.
1.7.

Codificar os materiais por grupo, subgrupo e item e manter registro do tipo de

material.
1.8.

Permitir consulta ao catálogo de materiais por código ou descrição de item.

1.9.

Registrar os materiais informando descrição reduzida e detalhada e unidade de

controle.
1.10. Registrar os dados necessários ao controle de estoques (mínimo, médio e máximo),
movimentação e preços unitário, anterior, atual e médio.
1.11. Classificar materiais identificando se estes são permanentes, perecíveis, consumo
direto, serviços.
1.12. Registrar dados sobre a última compra do material selecionado como: data,
quantidade, preço e fornecedor.
1.13. Possibilitar a gravação, em arquivo digital, dos itens do processo licitatório para
fornecedores digitarem o preço de cada item, com leitura dos preços informados e
preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou
separados por lotes.
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1.14. Possibilitar a gravação, em arquivo digital, dos itens da coleta de preço para cotação
junto aos fornecedores, com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos
preços dos itens no sistema.
1.15. Possibilitar o preenchimento manual dos itens da coleta de preço.
1.16. Permitir consulta de disponibilidade de materiais, identificando se está em alguma Ata
de Registro de Preços e qual quantidade em estoque no almoxarifado.
1.17. Permitir a associação do catálogo de materiais a naturezas de despesas possibilitando
mais de um elemento/subelemento de despesa por catálogo para filtros de dotações para reserva
orçamentária.
1.18. Permitir a associação do catálogo de materiais ao plano de contas contábil para emissão
relatórios para prestação de contas.
1.19. Associação da atividade do fornecedor com o CNAE (Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas).
1.20. Controle de registro cadastral de fornecedores.
1.20.1.

Permitir vincular ao fornecedor:
- Ramos de atividade;
- Documentos e certidões negativas, com os respectivos vencimentos e emissão de
relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer;
- Linhas de fornecimento.

1.21. Possibilitar a consulta dos dados do fornecedor no banco de dados da Receita Federal,
permitindo efetuar a inclusão ou atualização dos dados do fornecedor no sistema de Compras.
1.22. Possibilitar o cadastramento e acompanhamento de avaliações sobre o desempenho dos
fornecedores, avisando o usuário quando o mesmo estiver informando um fornecedor com
situação “Ruim”.
1.23. Permitir a inabilitação de fornecedores por rescisão de contrato, controlando a data
limite da situação de inabilitado.
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1.24. Manter histórico das sanções e penalidades impostas aos fornecedores, informando o
tipo de penalidade: notificação, multa, sanção ou declaração de inidoneidade.
1.25. Permitir identificar materiais relacionando-os aos fornecedores e o que fornece cada
fornecedor.
1.26. Identifica empresas como ME, EPP e outros para cumprimento às Leis 123/2006 e
147/2014.
1.27. Atender as exigências da AUDESP, regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, estando sujeito a atender as alterações disciplinadas pelo TCE-SP, e alterações
posteriores.
1.28. Permitir as importações das informações de todas as modalidades de licitações, inclusive
dispensas de licitações e inexigibilidade já realizados pelo próprio sistema, de modo que evite
a redigitarão dos itens e informações previamente informadas nos devidos procedimentos.
1.29. O sistema deverá ser integrado com Almoxarifado, Patrimônio, Contratos e Finanças,
utilizando cadastros comuns, provendo confiabilidade das informações, celeridade e qualidade
dos processos.
1.30. Controlar as solicitações de compras por centro de custo e dotação, não permitindo que
usuários de outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu
centro de custo e que a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas.
1.31. Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.
1.32. Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compra dos diversos setores
para um novo processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente.
1.33. Permitir o cadastramento de comissões:
- Permanente;
- Especial;
- Servidores;
- Pregoeiros;
- Leiloeiros.
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1.34. Informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de
designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas.
1.35. Permitir emitir relatórios referente às compras diretas, como:
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1.35.1.

Emissão de nota de anulação;

1.35.2.

Emissão de autorização de fornecimento;

1.35.3.

Relação dos itens da compra;

1.35.4.

Justificativa da Dispensa de Licitação.

1.36. Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações:
1.36.1.

Data de abertura da licitação;

1.36.2.

Horário da abertura;

1.36.3.

Número da licitação;

1.36.4.

Modalidade;

1.36.5.

Membros da comissão responsável pela abertura;

1.36.6.

Objeto a ser licitado.

1.37. Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu
julgamento, envolvendo as etapas conforme abaixo:
1.37.1.

Publicação do processo;

1.37.2.

Impugnação;

1.37.3.

Emissão do mapa comparativo de preços;

1.37.4.

Emissão das Atas referente a Documentação e Julgamento das propostas;

1.37.5.

Interposição de recurso;

1.37.6.

Anulação e revogação;
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1.37.7.

Parecer da comissão julgadora;

1.37.8.

Parecer jurídico;

1.37.9.

Homologação e adjudicação;

1.37.10. Contratos e aditivos;
1.37.11. Autorizações de fornecimento;
1.37.12. Liquidação das autorizações de fornecimento;
1.37.13. Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos.
2.

LICITAÇÕES

2.1.

Permitir o controle do processo licitatório e das aquisições de bens e serviços.

2.2.

Permitir o registro e emissão das requisições de compras.

2.3.

Permitir inclusão de dados orçamentários, filtrando dotações de acordo com

elementos/subelementos de despesas disponíveis para os itens do catálogo de materiais.
2.4.

Permitir estimativa de preços nas requisições de compras e agrupamentos de compras,

visando economia de escala, possibilitando o preenchimento de informações via web pelo
fornecedor previamente autorizado através de cadastro.
2.5.

Permitir consulta à requisição de compra através do número do processo, informando em

que situação a requisição se encontra.
2.6.

Permitir agrupar materiais objetivando compras com melhores preços, prazos e

condições de pagamentos e a emissão de relatório consolidado por material ou serviço
solicitado.
2.7.

Registrar os processos licitatórios identificando: número do processo, número da

licitação, objeto, situação da licitação, requisições de compra a atender, modalidade e tipo de
licitação, data de abertura e datas do processo.
2.8.

O campo Situação da Licitação deve ser uma lista de opções, cujos valores poderão ser
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cadastrados/alterados pelo administrador do sistema.
2.9.

Permitir a realização de upload de arquivos (como edital, esclarecimentos, adendos) e

sua vinculação com os processos licitatórios.
2.10. Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de Licitação, registrando a
Habilitação, Proposta Comercial e emitindo Mapa Comparativo de Preços.
2.11. Emitir relatório de classificação de direito de preferência conforme Leis nº 123/2006 e
147/2014.
2.12. Gerar documentos necessários à preparação a cada modalidade de licitação (anexo ao
edital, aviso de licitação e comprovante de entrega).
2.13. Permitir análise das licitações por fornecedores.
2.14. Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material.
2.15. Após a solicitação o Sistema de Materiais, disponibiliza para o Sistema de
Contabilidade, os dados referentes ao empenho para inserção automática.
2.16. Registrar e emitir ordem de compra de bens e/ou serviços.
2.17. Permitir enviar cópia da ordem de compra em formato PDF ou outros ao fornecedor
via e-mail, permitindo parametrização do texto a ser enviado no corpo do e-mail.
2.18. Permitir solicitações de entrega para entregas parceladas, conforme necessidade ou
exposto em contrato para que as entregas sejam realizadas conforme respectivas condições.
2.19. Permitir controle de cumprimento de prazos de entrega de bens e/ou serviços, com
base nas ordens de compra.
2.20. Registrar e controlar as compras (objeto, valor contratado, cronograma de entrega e
pagamento) e seus aditivos, reajustes, bem como o número da nota de empenho.
2.21. Disponibilizar gráficos de compras por modalidades de licitações e materiais
adquiridos e consumidos por período.
2.22. Permitir consulta da última compra do material.
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2.23. Permitir o parcelamento e cancelamento das Ordens de Fornecimento/Serviço.
2.24. Emitir relatório de compras mensais por período informando unidade administrativa,
com opção de emissão analítica ou sintética.
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2.25. Emitir relatório de compras por unidade administrativa informando modalidade de
licitação e numeração inicial e final, por período e permitindo filtro de catálogo de material.
2.26. Emitir relatório de compras por modalidade de licitação e catálogo de materiais no
período, sintético ou analítico.
2.27. Emitir relatório de compras por fornecedor no período.
2.28. Emitir relatório de compras por faixa de materiais no período.
2.29. Emitir relatório analítico das licitações com opção de filtrar somente vencedores,
informando faixa de materiais.
2.30. Emitir relatório de acompanhamento de compras informando autorização de
fornecimento ou ordem de serviço, relatando a situação apontando os valores de saldos de
entrega.
2.31. Dispor de recurso para geração de arquivo compatível com o Coletor de Dados do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para transporte e armazenamento das informações
no TCE-SP.
2.32. Dispor de recurso que permita o gerenciamento das informações que já foram enviadas
para o TCE-SP.
3.

REGISTRO DE PREÇOS

3.1.

Conter o registro de preços, conforme Decreto Federal nº 7892 de 01 de janeiro de

2013 e Decretos Municipais nº 11.447/1994 e nº 20.412/2019, a saber:
3.1.1.

Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de

preços, podendo ser por grupo de materiais ou materiais específicos;
3.1.2.

Agrupar as requisições do registro de preços, objetivando compras com
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melhores preços e condições de pagamentos;
3.1.3.

Permitir o lançamento de propostas de fornecedores bem como integrar os

lançamentos de propostas com o Pregão Presencial;
3.1.4.

Permitir julgamento das propostas por menor preço, menor acréscimo ou

maior decréscimo;
3.1.5.

Registrar e emitir atas de julgamentos, registrando o preço dos fornecedores de

acordo com sua devida classificação;
3.1.6.

Conter base de preços registrados;

3.1.7.

Permitir visualização da lista de atas vencidas ou a vencer;

3.1.8.

Inclusão de reserva orçamentária filtrando dotações de acordo com

elementos/subelementos de despesa disponíveis para os itens do catálogo de materiais;
3.1.9.

Registrar e emite pedidos de fornecimento de material e serviços aos

fornecedores, mediante solicitação de entrega;
3.1.10.

Conter acompanhamento das compras de registro de preços detalhado por

Unidade Administrativa e generalizada na Ata;
3.1.11.

Conter acompanhamento das compras mediante as necessidades registradas

detalhando o recebimento/execução de mercadorias ou serviços;
3.1.12.

Permitir realinhamento/reajustes de preços da Ata registrada.

4.

PREGÃO

4.1.

Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens.

4.2.

Permitir publicar o preço estimado para que o mesmo seja visualizado na tela de

acompanhamento.
4.3.

Permitir cadastro da equipe do pregão, informando se o participante é pregoeiro ou faz

parte da equipe de apoio, com número e data da portaria.
4.4.

Permitir registro da diferença entre lances, colocando sugestão de lance para
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fornecedores em tela de acompanhamento.
4.5.

Permitir o registro sintético de fornecedores que participarão no pregão, com indicação

de microempresas e empresas de pequeno porte para aplicação da Lei Complementar nº
123/2006 e nº 147/2014.
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4.6.

O sistema deverá permitir a cotização dos itens (cota principal e cota reserva), da

licitação, para contemplar o disposto na Lei nº 147/2014.
4.7.

Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens.

4.8.

Disponibilizar dados para preenchimento de propostas iniciais pelos fornecedores em

meio eletrônico para importação no início da sessão agilizando a classificação dos fornecedores
para participação na fase de lances.
4.9.

Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo

quais participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão.
4.10. Permitir o sorteio da ordem dos lances, caso existir vários fornecedores com os mesmos
valores nas propostas iniciais (empate).
4.11. Registrar os preços das propostas lance a lance, até o declínio do último fornecedor.
4.12. Permitir o lançamento de ocorrências na fase de lances, podendo optar por uma
ocorrência referente a determinado fornecedor ou uma ocorrência geral, registrando data e hora.
4.13. Permitir a suspensão de item/lote para efetivar diligências, permitindo o progresso do
pregão para os demais itens/lotes.
4.14. Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de interface atualizada
automaticamente de acordo com a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores
participantes uma visão global do andamento do pregão.
4.15. Se houver necessidade de desclassificar o licitante provisoriamente classificado em
primeiro, o sistema deverá possibilitar justificar os motivos pelos quais o licitante fora
desclassificado, e, automaticamente, trazer o 2º (segundo) colocado para negociação.
4.16. Permitir julgamento das habilitações, negociação e renegociação para emissão posterior
na Ata do Pregão.
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4.17. Permitir o registro de ocorrências na Fase de Julgamento das Habilitações.
4.18. Permitir o desmembramento dos lotes a fim de informar as propostas de cada item
contido no seu respectivo lote.
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4.19. Emitir ata de julgamento de preços por fornecedor, contendo: nome e itens vencidos
com seus respectivos preços.
4.20. Emitir planilha de acompanhamento do pregão, contendo as propostas iniciais de cada
fornecedor por item.
4.21. Emitir relatório de economicidade do pregão, com base na diferença entre o menor valor
proposto inicialmente com o valor homologado.
4.22. Emitir mapa contendo todos os lances dos fornecedores por item.
4.23. Emitir relatório de classificação de direito de preferência, conforme Leis nº 123/2006 e
nº 147/2014, auxiliando pregoeiro em negociação final.
4.24. Fornecer identificação do direito de preferência de acordo com a Leis nº 123/2006 e nº
147/2014, para microempresas e empresas de pequeno porte.
4.25. Permitir que todo o processo licitatório seja refeito, retornando todos os passos
realizados.
4.26. O sistema deverá permitir a devida vinculação da licitação às Atas de Registro de Preços.
4.27. Permitir que o pregão eletrônico feito em sites oficiais seja registrado no sistema.
Registrando os fornecedores e itens que foram homologados na Ata Oficial, para continuação
de trâmites dentro do sistema, como emissão de pedidos, empenho, etc.
5.

TRANSPARÊNCIA

5.1. As licitações registradas deverão estar disponíveis no sistema de informações em
“tempo real”, na web, permitindo ao cidadão visualizar as seguintes informações: ano,
número do processo, número da licitação, objeto, data de abertura, modalidade e tipo
de licitação, permitindo filtrar e ordenar as informações por qualquer um dos campos
visualizados.
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ANEXO I-C ESPECIFICAÇÕES – CONTRATOS
1.

CONTRATOS

1.1.

Permitir o cadastro dos dados do contrato, vinculados ou não às licitações, com a

respectiva modalidade, número, ano, objeto, empresas, nome do preposto (quando houver),
telefones de contato, e-mail (do preposto e da empresa), situação, vigência, data da assinatura
do contrato, número do processo, valor total do contrato, dotação orçamentária, pedidos,
número do empenho e pagamentos.
1.2.

No cadastro do contrato deverá ser possível informar o ato que nomeou os fiscais e

gestores, a sua data de publicação no Diário Oficial do Município e os nomes dos gestores e
fiscais do contrato.
1.3.

Deverá permitir o cadastro dos responsáveis (sócios), seja da parte Contratante como do

Contratado.
1.4.

Deverá ser possível pesquisar os contratos por qualquer um de seus campos, inclusive

por gestores e fiscais, palavras-chave, partes, natureza e prazos.
1.5.

Permitir alteração contratual, com aditamento, finalidade e valor.

1.6.

Permitir controle da vigência com aviso de vencimento do contrato, incluindo apólices

de seguro, certidões e procurações.
1.7.

Permitir controle de saldo para as atas de registro de preço e contratos de entrega

parcelada.
1.8.

Permitir o cadastro dos funcionários terceirizados.

1.9.

Deverá atender a todas as exigências do projeto AUDESP Fase IV, possuindo rotina para

geração de arquivos nos moldes previstos e conforme especificado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. O arquivo gerado deverá possibilitar importação pelo sistema do TCE/SP
(coletor do AUDESP).
1.10.

Deverá possuir relatórios que permitam acesso às informações de acordo com perfil do

usuário, com filtros de palavras-chave, partes, natureza e prazos.
1.11.

Deverá ser possível alimentar o sistema com índices de correção em valores percentuais,
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de forma que o sistema, automaticamente ou de forma programada, realize o cálculo do reajuste
sobre os valores do Contrato.
1.12.

Deverá enviar notificações por e-mail referentes a datas de vencimento e outros

compromissos importantes do sistema.
68

1.13.

Deverá permitir controle do workflow de aprovação do contrato.

1.14.

Deverá permitir o apensamento de documentos, como penalidades.

1.15.

Deverá permitir o acesso dos fiscais apenas aos seus respectivos contratos, enquanto os

usuários como do Setor de Gestão de Contratos devem possuir acesso a todos os contratos.
1.16.

Deverá permitir que os fiscais insiram registros de ocorrência relacionados à execução

dos contratos.
1.17.

Deverá possuir relatórios mensais de registros de ocorrência, para cada contrato.

1.18.

Deverá permitir a integração automatizada de informações provenientes do módulo de

Contabilidade, Finanças e Orçamento, como o registro de parcelas do valor contratual, ou de
pagamentos, com abatimento do valor total; confirmação do pagamento e número da nota fiscal.
1.19.

Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou

bilateral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio
econômico financeiro, prorrogação, rescisão ou apostilamento.
1.20.

Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação

(pago, vencido ou a vencer).
1.21.

Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando:
1.21.1.

Motivo da rescisão;

1.21.2.

Data do termo, da rescisão e da publicação;

1.21.3.

Valor da multa e indenização;

1.21.4.

Fundamento Legal;

1.21.5.

Imprensa oficial.
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2.

TRANSPARÊNCIA

2.1.

Os contratos registrados deverão estar disponíveis no sistema de informações em

“tempo real”, na web, permitindo ao cidadão visualizar as seguintes informações: ano, número,
objeto, empresas, situação, vigência, valor total do contrato, permitindo filtrar e ordenar as
informações por número, ano, objeto, empresas e situação.
2.2.

Para os contratos de terceirização, deverão estar disponíveis também as listas de

funcionários terceirizados, com histórico mensal durante o período de vigência do contrato.
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ANEXO I-D ESPECIFICAÇÕES – ALMOXARIFADO
1.

ALMOXARIFADO

1.1.

Processo de recebimento e entrada de bens e materiais com o devido registro no
70

sistema, por meio de processos e relatórios, utilizando centros de custo para a distribuição do
material.
1.2.

Gestão dos materiais estocados, com seu devido local de armazenamento e incluindo

processo de inventário.
1.3.

Saída através de Requisições de Materiais para atendimentos dos usuários através de

requisições numeradas sequencialmente e possibilidade de criação das solicitações nos locais
de trabalho dos usuários em ambiente WEB.
1.4.

Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial e

mantendo o controle sobre o saldo pendente.
1.5.

Possuir o controle de saldos físicos e financeiros dos estoques por material existente

em cada almoxarifado, dispondo de:
1.5.1.

Configuração de níveis de ressuprimento (limite mínimo, máximo e

reposição), permitindo calcular (por meio de fórmula configurável) a quantidade
necessária em estoque até o próximo reabastecimento por material;
1.5.2.
1.6.

Relatórios que possibilitem emitir a posição em determinada data.

Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários, permitindo:
1.6.1.

Bloqueio das movimentações durante a sua realização;

1.6.2.

Gerar os itens selecionando os materiais por uma determinada classe e sua

localização física no almoxarifado;
1.6.3.

Gerar o relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material,

inventário e período;
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1.6.4.
1.7.

Gerar planilha para conferência manual.

Permitir efetuar transferências de materiais entre almoxarifados, possibilitando a

emissão da nota de transferência com seleção dos campos: almoxarifado, transferência,
centro de custo e emissão por período.
1.8.

Permitir que possam ser unificados materiais duplicados, transferindo todas as

movimentações para o material unificado.
1.9.

Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada

material por estoque.
1.10.

Possibilitar a restrição de acesso dos usuários aos almoxarifados.

1.11.

Possuir controle de permissão dos usuários que podem atender requisição de compras

e materiais.
1.12.

Geração dos relatórios contábeis para atendimento aos órgãos de controle.

1.13.

Geração de relatórios operacionais e gerenciais para uso de almoxarifado.

1.14.

O sistema deverá ser integrado com Compras/Licitações e Contabilidade, utilizando

cadastros comuns, provendo confiabilidade das informações, celeridade e qualidade dos
processos.
1.15.

Em interface com o sistema de Compras, através da informação do número do pedido

de compra (Ordem de Fornecimento), o sistema deve fornecer os dados de compra
permitindo recebimentos parciais de pedidos.
1.16.

Deverá possibilitar controle dos materiais por prazo de validade.

1.17.

Possuir controle da localização física dos materiais no estoque, possibilitando

informar de uma a três divisões de localização. (Exemplo: Corredor, Estante, Prateleira)
1.18.

Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos
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materiais no estoque.
1.19.

Permitir o registro e manutenção do cadastro de almoxarifados, tendo cada qual o

seu responsável, possibilitando o controle individual para aplicações diretas.
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1.20.

Possibilitar o controle de diversos almoxarifados, facilitando que os usuários com

acesso autorizado possam alterná-los.
1.21.

1.22.

Possibilitar cadastro de:
1.21.1.

Grupos;

1.21.2.

Subgrupos;

1.21.3.

Centros de Custo;

1.21.4.

Código de Material;

1.21.5.

Descrição do material;

1.21.6.

Almoxarifado;

1.21.7.

Localização;

1.21.8.

Posição de produtos;

1.21.9.

Unidade de Medida;

1.21.10.

Fornecedores;

1.21.11.

Tipos de movimento.

Prover consultas em telas a:
1.22.1.

Estoque;

1.22.2.

Histórico de Movimentações do Produto;
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1.22.3.

Demanda Reprimida (solicitações atendidas parcialmente ou não

atendidas);
1.22.4.

Itens em Fase de Aquisição;
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1.22.5.

Itens sem Movimentação com definição do período pesquisado;

1.22.6.

Pedidos de Compra;

1.22.7.

Visualização dos itens que se encontram em ponto de pedido, estoque

máximo e mínimo.
1.23. Funcionalidades para os seguintes processos:
1.23.1.

Requisição de Material no Estoque;

1.23.2.

Movimentações de entrada, inclusive materiais não estocáveis, e saída;

1.23.3.

Possibilidade de estorno de movimentos efetuados;

1.23.4.

Requisições de Compras;

1.23.5.

Realização de Inventário Geral (Abertura do inventário; entrada das

contagens realizadas; comparação com o saldo do sistema; ajuste das variações e
geração de relatórios demonstrativos do resultado físico e financeiro do inventário);
1.23.6.

Alteração de localização de estoque;

1.23.7.

Alterações nos parâmetros do sistema;

1.23.8.
1.24.

Permissões e exclusões de usuários.

Emissão dos seguintes relatórios, com possibilidade de visualização em tela,

impressão e exportação nos formatos previstos neste Termo de Referência:
1.24.1.

Dos Centros de Custo;
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1.24.2.

Dos Códigos de Fornecedores;

1.24.3.

Dos Grupos de Produto;

1.24.4.

Dos Produtos;

1.24.5.

Dos Locais, Sublocais e Posições de Armazenamento;

1.24.6.

Dos Tipos de Movimento;

1.24.7.

Do Estoque dos produtos por localização;

1.24.8.

Do Balancete Mensal e do fechamento de exercício (sintético e analítico)

e mensal e do fechamento do exercício AUDESP (sintético e analítico);
1.24.9.

Dos Inventários realizados com a lista dos ajustes efetuados;

1.24.10.

De Conta Corrente (Histórico de Movimentações) identificando Entrada,

Saída e Saldo possibilitando efetuar a pesquisa por Produto, Data, Nota Fiscal, Centro
de Custo e Fornecedor;
1.24.11.

De Curva ABC dos Produtos;

1.24.12.

Dos Itens sem Movimentação com possibilidade de definição do período

a ser pesquisado;
1.24.13.

Do Estoque de Produtos;

1.24.14.

Do Controle de validade de produtos por lote, possibilitando selecionar por

almoxarifado, período, materiais vencidos e materiais a vencer;
1.24.15.

Pesquisa de Itens por fornecedor ou documento de entrada (NF);

1.24.16.

Das Médias de Consumo Analítico e Sintético por período;

1.24.17.

Da Movimentação de Estoque por Produto e por Produto/Data, realizadas
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em determinado período, com indicação do saldo anterior e no final do período;
1.24.18.

Da Movimentação por Centro de Custo Analítico e Sintético por Produto;

1.24.19.

Das Saídas por Data e por Requisição;
75

1.24.20.

Demonstração das operações de Transferências, Entradas, Saídas e

Estornos realizados no período informado, permitindo a consolidação dos estoques
agrupando por natureza.
1.25.

Diferentes perfis de acesso conforme a função/atividade do usuário, permitindo a

segregação de responsabilidades.
1.25.1.

Permitir dar as devidas permissões de acesso aos Centros de Custos para

cada usuário do sistema. Esse controle privado de Centros de Custos se aplica apenas
ao cadastro de Requisição de Materiais e aos relatórios: Nota de Requisição de
Materiais e Atendimento de Requisição de Materiais.
1.26.

Possuir rotina para o encerramento de exercício, a qual não serão permitidas

movimentações (entrada/saída/transferências) no exercício anterior, sendo que ao encerrar o
exercício, os centros de custo deverão ser copiados para o exercício seguinte. Permitir
também o cancelamento de encerramento de exercício.
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ANEXO I-E ESPECIFICAÇÕES – PATRIMÔNIO
1.

PATRIMÔNIO

1.1.

Possuir informações cadastrais de bens móveis com os dados necessários ao controle

patrimonial, inclusive identificação do setor ou pessoa responsável, estado de conservação,
forma de aquisição, processo licitatório, empenho, fornecedor e componentes.
1.2.

Visualizar situação do bem como: ativo, baixado, comodato, locado, cedido.

1.3.

Para o pleno atendimento das exigências AUDESP (Auditoria Eletrônica do Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo), o sistema deverá dispor de recurso específico para
classificar os Tipos de Bens com suas respectivas Contas AUDESP, para a emissão do
Balancete Mensal.
1.4.

Realizar depreciação mensal de forma automática calculando a taxa de depreciação de

acordo com a vida útil do bem e valor residual, segundo especificações das normas NBC
TSP.
1.5.

Permitir o estabelecimento de vida útil de cada bem conforme a utilização.

1.6.

Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza.

1.7.

Permitir atribuir o estado de conservação do bem: péssimo, ruim, regular, bom e

ótimo.
1.8.

Controlar os bens segurados, registrando as respectivas seguradoras, apólices e seus

vencimentos.
1.9.

Possuir rotinas de reavaliação, correção, inventários, depreciação, baixa,

incorporação de bens e redução ao valor recuperável.
1.10. Permitir o encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com
data retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento.
1.11. Permitir o lançamento integrado com os sistemas de Contabilidade e Compras, de
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modo que o sistema de Patrimônio possa importar todas as informações cadastradas
anteriormente referente ao processo, como o processo licitatório, empenho e fornecedor da
aquisição do bem.
1.12. Definir a estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas, podendo
ser composto por órgãos, unidades, centros de custos ou outras combinações.
1.13. Permitir transferência, cessões e locações bem como emissão automática do
respectivo termo dos bens, mantendo a localização dos bens patrimoniais com histórico.
1.14. Permitir transferir os bens de um responsável, conta e organogramas para outro
utilizando multisseleção.
1.15. Emitir e registrar Termo de Guarda, Transferência e Responsabilidade, parcial ou
total (setorial) dos bens.
1.16. Permitir e controlar a agregação e desagregação de componentes e serviços de
instalação ao bem principal.
1.17. Emitir relatório mensal da movimentação de bens informando: saldo anterior,
entradas, saídas e saldo atual.
1.18. Emitir relatório anual com todos os bens patrimoniais ativos na data de corte, com os
seguintes campos: valor de aquisição, valores de incorporações e desincorporações (como
depreciação, amortização e reavaliação) e valor líquido contábil do bem.
1.19. Permitir a baixa de bens informando o motivo e mantendo o histórico dessa baixa e
emite respectivo termo, possibilitando a vinculação de publicação autorizando a baixa.
1.19.1.

Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas, utilizando filtros como:

contas, responsáveis, organogramas e bens, permitindo informar histórico e
informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório.
1.20. Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação,
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localização, natureza, conta-corrente, responsável ou descrição.
1.21. Permitir a inserção e visualização de fotos de cada bem.
1.22. Permitir a realização de inventários utilizando de Coletor de dados móvel.
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1.23. Permitir controle de bens em manutenção, com emissão do respectivo termo.
1.24. Permitir a impressão de etiquetas com código de barras com diversas formatações.
1.25. Calcular de forma automática e manual a depreciação.
1.26. Permitir estorno de movimentações diversas e de importações recebidas.
1.27. Permitir o controle de bens recebidos em comodato e também alugados pela entidade.
1.28. Permitir o ingresso de itens patrimoniais por diversos tipos tais como: aquisição,
doação, obras em andamento, entre outros.
1.29. Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial,
depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil,
em conformidade com a NBC TSP, integrando com o sistema contábil.
1.30. Emitir relatórios por diversos critérios, no mínimo por locais dos bens, ficha cadastral
do bem, número de chapa, grupo e tipo, por local, por fornecedor, por data de garantia, bens
baixados, depreciação/reavaliação por período, termo de transferência, inventários, categoria
e tipos de bens;
1.31. Emitir relatórios AUDESP destinados à prestação de contas em conformidade com o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
1.32. Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações,
amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou
complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da
depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas
explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBC TSP.
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1.33. Permitir o cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com
informação do ato, finalidade e membros da comissão.
1.34. Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as
placas utilizadas pelo bem.
1.35. Permitir cadastrar seguradoras (no cadastro de pessoas jurídicas) e apólices de seguros
(com valor de franquia e valor segurado) para os bens.
1.36. Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a
movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
1.37. Emitir o relatório de bens em inventário por organograma ou responsável, permitindo
selecionar a situação (em processo de localização, localizados e pertencentes ao setor,
localizados, mas pertencentes a outro setor, não localizados ou todas) e emitir também o
termo de abertura e encerramento do Inventário.
1.38. Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável.
1.39. Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o
responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.
1.40. Manter o registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais
realizadas no exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar
as movimentações por organograma e tipo de natureza.
1.41. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura
óptica, além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria Etiqueta.
1.42. Emitir relatório com os movimentos contábeis (como aquisições, baixas,
depreciações) ocorridos no patrimônio por período de seleção.
2.
2.1.

CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS
Possuir informações cadastrais de bens imóveis com os dados necessários ao controle
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patrimonial.
2.2.

Permitir cadastrar endereço, registro do imóvel e informações de arrendamento e

averbação.
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2.3.

Realizar depreciação mensal de forma automática e manual dos bens imóveis,

possibilitando estabelecer vida útil diferenciadas na mesma categoria de bens.
2.4.

Permitir a reavaliação, agregação ou desagregação de componentes ao bem principal,

redução ao valor recuperável e acréscimo de novas áreas construídas.
2.5.

Permite o cadastro de obras em andamento possibilitando ao final da obra agregar os

valores ao bem principal.
3.
3.1.

CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS INTANGÍVEIS
Possuir informações cadastrais de bens intangíveis com os dados necessários ao

controle patrimonial, inclusive identificação do setor ou pessoa responsável.
3.2.
4.
4.1.

Realizar de forma automática e manual a amortização mensal.
CADASTRO BENS RELAÇÃO CARGA
Determina o Inciso VIII, § 1º, Art. 1º do Decreto Municipal nº 18.615 de 29 de

dezembro de 2014 que os “bens adquiridos, avaliados ou recebidos de qualquer outra forma,
que possuírem características de material permanente mas que apresentarem valor individual
de até 1% (um por cento) do valor referente à Modalidade de Licitação "Convite", conforme
alínea "a", do inciso II, do artigo 23, da Lei nº 8.666/1993, deverão ser classificados como
bens de consumo e controlados de forma simplificada por meio de relação carga, não
havendo necessidade de controle por meio de número patrimonial”.
4.1.1.

Relação-carga é o controle e a responsabilidade pelo uso, guarda e

conservação do bem, configurada por intermédio de documento e relação de materiais
de pequeno valor econômico.
4.2.

Permitir a entrada e controle de bens permanentes de forma simplificada por meio de
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relação carga, possibilitando o controle de forma simplificada em separado dos bens bem
como permitir baixa.
4.3.

Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável.

4.4.

Emitir relatório identificando o bem, conta ao qual ele pertence, o responsável pelo

bem e a data de aquisição.
4.5.

Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a

movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
4.6.

Emitir o relatório de bens em inventário por organograma ou responsável, permitindo

selecionar a situação (em processo de localização, localizados e pertencentes ao setor,
localizados, mas pertencentes a outro setor, não localizados ou todas) e emitir também o
termo de abertura e encerramento do Inventário.
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ANEXO II
DECLARAÇÕES
(PAPEL TIMBRADO)
A empresa _______________, endereço:______________, telefone(__) ________,
e-mail________________________________, CNPJ _________________, por seu
representante legal, abaixo qualificado), declara que:
a) Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.
b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
c) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às
penalidades previstas na legislação;
d) Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, as
condições/instruções nele expressas, em especial as constantes dos ANEXO I, I-A,
I-B, I-C, I-D e I-E;
e) Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após a
data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação de habilitação
original, bem como a nova Proposta Comercial, com os valores readequados, de
acordo com o (s) preço (s) negociado (s) no pregão;
f) (Se for cooperativa) que possui registro perante a entidade estadual da Organização
das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 14
de julho de 1971.
__________________________. ____ de ___________________ de 201__
____________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
CPF:
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ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA
(SOMENTE PARA ARREMATANTE)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001239-98
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/20____
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
OBJETO: Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO
(LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E CONTROLE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às
obrigações administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão
pública nas áreas de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e
Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, nos termos e condições
previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
A Empresa: ____________________________________, CNPJ _________sediada na
(ENDEREÇO COMPLETO, COM CEP, TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO)
apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as
condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em referência.
1.Proposta:
Código BEC 216003
Disponibilização de Licença de Uso de Software
01 SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

UND QT

02 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês 12

03 SISTEMA DE TESOURARIA

Mês 12

LT IT

01

VALOR
UNIT TOTAL

Mês 12

04 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (FASE IV AUDESP) Mês 12
05 SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Mês 12

06 SISTEMA DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE)

Mês 12

07 SISTEMA DE PATRIMÔNIO

Mês 12

08 SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Mês 12

TOTAL

2. Condições Gerais:
.. Descrição, considerações gerais E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, conforme disposto
nos ANEXOS I, I-A, I-B, I-C, I-D e IE.
Prazo do Contrato: 12 (doze) meses
Validade da proposta = 60 (sessenta) dias.
3. Informar:
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Banco n.º
. N.º Agência
. Nome da Agência
. N.º Conta Corrente e o DV
Local e data ___________________
___________________________
Representante Legal
RG nº
CPF nº
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ANEXO IV
MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001239-98
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
CONTRATADA: _________________________________
OBJETO: Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO),

INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO
DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E
CONTROLE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às
obrigações administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão pública nas áreas de
Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e Licitações, Contratos, Almoxarifado e
Patrimônio, nos termos e condições previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº __/20__
Contrato Nº: ____/20__.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Campinas, ___ de _________ de 20__.
CONTRATANTE:
Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC
CPF: ___________________________ RG: _____________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _______________________________________
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br
Telefone(s):_______________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________
CONTRATADA
Nome e Cargo: ________________________________________________
CPF: ___________________________ RG: _____________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _______________________________________
E-mail institucional: __________________________________
E-mail pessoal: _________________________________
Assinatura:__________________________________________
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ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001239-98
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
OBJETO: Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO
(LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E CONTROLE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às
obrigações administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão
pública nas áreas de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e
Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, nos termos e condições
previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/20__
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antônio Cesarino, 985,
Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291, Estado de São Paulo, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por sua Presidente
____________________, RG n.° _____________, CPF n.º _____________ e a
EMPRESA ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.°_________ ___________________, doravante designada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por seu ___________________[CARGO E
NOME], RG n.° _____________, CPF n.° _____________, têm, entre si, justo e
avençado, celebrar por força do presente Instrumento de Contratação de empresa
especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO), INCLUINDO
SERVIÇOS
DE
IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO,
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, QUE
PERMITAM A EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às obrigações administrativas e legais,
de sistemas integrados de gestão pública nas áreas de Contabilidade,
Finanças e Orçamento, Compras e Licitações, Contratos, Almoxarifado e
Patrimônio, decorrente do Pregão suprarreferido, objeto do processo administrativo
em referência, com as seguintes cláusulas e condições:
PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada em
CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E
CONTROLE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em
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atendimento às obrigações administrativas e legais, de sistemas integrados
de gestão pública nas áreas de Contabilidade, Finanças e Orçamento,
Compras e Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, nos termos e
condições previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
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2.1. O serviço, objeto desta contratação, deverá ser executado em conformidade com
o estabelecido nos ANEXO I, I-A, I-B, I-C, I-D e I-E, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento.
TERCEIRA – DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO
3.1. O contrato vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
recebimento da Ordem de Início dos Serviços, emitida pela Área de Gestão
Administrativa e Financeira da FUMEC/CEPROCAMP, após a assinatura deste
instrumento, podendo ser prorrogado até o limite legal estabelecido na Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.
QUARTA – DOS PREÇOS
4.1. Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, fará jus a CONTRATADA ao
recebimento dos seguintes preços:
LT IT

Código BEC 216003

Disponibilização de Licença de Uso de Software
01 SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

01

UND QT

VALOR
UNIT TOTAL

Mês 12

02 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês 12

03 SISTEMA DE TESOURARIA

Mês 12

04 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (FASE IV AUDESP) Mês 12
05 SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Mês 12

06 SISTEMA DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE)

Mês 12

07 SISTEMA DE PATRIMÔNIO

Mês 12

08 SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Mês 12

TOTAL

4.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total estimado
de R$_________ (_________________________).
4.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais, inclusive manutenção
dos veículos, combustível, motoristas e os tributos que eventualmente incidam sobre
eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à
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CONTRATANTE nenhum custo adicional.
QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
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5.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período inicial de 12(doze)
meses.
5.2. A CONTRATANTE não aceitará prestação dos serviços objeto da presente
licitação, com preços divergentes dos constantes do CONTRATO e da PROPOSTA
VENCEDORA.
5.3. O reajuste será calculado, a partir do 2º ano, em conformidade com a legislação
vigente, e de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato
no mês de aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de
aplicação do reajuste.
5.4. O reajuste dos preços será processado a cada período completo de 12 (doze)
meses da data de recebimento da ordem de serviços
5.5. A concessão do reajuste ficará registrada nos autos do processo, através de
registro de apostilamento.
SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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6.1. As despesas referentes ao presente CONTRATO no valor de R$ _____________
(_________________________________) serão empenhadas e processadas por
conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação
orçamentária do exercício de 20__ sob o n.° ___________, o valor de R$
_____________, e o restante onerar dotação orçamentária do exercício subsequente.
6.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando
a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva
Nota de Empenho Estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.
SÉTIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. Fica dispensada a garantia contratual, conforme faculta o artigo 56 da Lei
Federal nº 8.666/93.
OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. A CONTRATANTE procederá ao pagamento nas seguintes condições:
8.1.1. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE a fatura referente à
prestação de serviços, que somente poderá ser emitida após a efetiva realização,
a qual terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, para aceitá-la ou rejeitá-la.
8.1.2. A Nota Fiscal não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida a
CONTRATADA
para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
a partir da data de sua reapresentação.
8.1.3. A devolução da nota fiscal não aprovada pela FUMEC em hipótese alguma
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos
serviços.
8.1.4. O pagamento deverá ser efetuado em 20 (vinte) dias corridos a contar
da data de aprovação da Nota Fiscal pela CONTRATANTE.
8.1.5. Todas as demais condições constantes do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, que passa a ser parte integrante deste instrumento
NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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9.1. Para a prestação dos Serviços a CONTRATADA deverá atender aos requisitos
mínimos de serviços especificados a seguir:
9.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos
da legislação vigente;
9.1.2. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços,
de modo a obter uma operação correta e eficaz;
9.1.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender às
solicitações da CONTRATANTE de imediato, corrigindo, no prazo máximo
previsto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, qualquer ocorrência de
interrupção na prestação dos serviços contratados;
9.1.4. Responsabilizar-se pela recuperação e pelo ressarcimento de danos
eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
instalação de equipamentos e/ou da prestação de serviços, bem como os
serviços correlatos não citados;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da
contratação;
9.1.6. Designar preposto, que será o responsável pelo tratamento junto à
CONTRATANTE de todas as questões relacionadas à execução do objeto
contratado;
9.1.7. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado e todos os
tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos previstos em lei;
9.1.8. Os prazos e condições de instalação e manutenção dos serviços são
aquelas descritas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
9.1.9. Todas as demais condições /obrigações previstas nos ANEXOS I, I-A,
I-B, I-C, I-D e I-E– (partes integrantes deste Instrumento)
DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE
10.1. Indicar formalmente gestor e/ou o(s) fiscal(is) para acompanhamento da
execução contratual;
10.2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;
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10.3. Exercer a fiscalização dos serviços;
10.4. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente
ao objeto solicitado;
91

10.5. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.
10.6. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dandolhe acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre servidores e
empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste
contrato;
10.7. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços
contratados;
10.8. Prestar todas as informações necessárias para a instalação e ativação dos
serviços pela CONTRATADA.
DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados
e comprovados, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações
assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após apreciação de
defesa prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade da falta, nos
termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º
da Lei 10.520/02, das seguintes penalidades:
11.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca
gravidade, para a qual tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;
11.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia
de atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido
do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão
unilateral do contrato;
11.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar
o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras ou serviço
em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia corrido do atraso, após o
que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão unilateral do

Rua Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
Fones: (19) 3519-4300

FUMEC
Fundação Municipal para Educação Comunitária

contrato;
11.1.4. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE,
decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra
cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da infração.
11.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
CONTRATANTE, bem como impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, independentemente das multas cabíveis;
11.1.6. Declaração de inidoneidade
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

para licitar e

contratar com

a

11.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos resultantes, e
desde que cessados os motivos determinantes da punição.
11.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas
administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa
CONTRATADA.
11.3. As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser
aplicadas juntamente com as multas previstas neste item.
11.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar
à CONTRATANTE.
11.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que
lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393
do Código Civil
DÉCIMA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL E À PROPOSTA
12.1. Integram este CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, o instrumento
convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se ao
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ato homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública de Fls. _____ a ______ do
Processo Administrativo referenciado.
DÉCIMA TERCEIRA
QUALIFICAÇÃO

-

DAS

CONDIÇÕES

DE

HABILITAÇÃO

E

DE
93

13.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas
nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será
processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal.
14.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, ficarão assegurados à CONTRATANTE os direitos elencados no
artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO
15.1. Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, foi realizada licitação
na modalidade Pregão n.º __/20__, cujos atos encontram-se no Processo
Administrativo referenciado, em nome da CONTRATANTE.
DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
16.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei
Complementar 123/06 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas alterações, Decreto
Municipal nº 14.484/03 e Decreto Municipal 16.187/08.
DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO
17.1. No recebimento e na aceitação do objeto deste CONTRATO, serão
observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76, da Lei Federal
n° 8.666/93.
DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO, as partes elegem
o foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que
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seja.
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
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Campinas, ____ de ___________ de 20__

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:
Nome
RG

TESTEMUNHA 2:
Nome
RG
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