
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 1, de 2016. 
 
DATA DE EXPEDIÇÃO: 19 de julho de 2016.   
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Vereadores de Campo Novo-RS 
REGÊNCIA: Lei Federal nº. 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 12.08.2016 às 9h. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para serviços de locação, licença 
de uso e manutenção de softwares. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias. 
LOCAL DE ENTREGA: Protocolo da Câmara de Vereadores, no endereço 
constante neste Edital. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensalmente, até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao da prestação do serviço. 
IMPOSTOS OU TAXAS: Incidentes nos preços cotados por conta do 
fornecedor.  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
  Por ordem do Senhor Presidente: Vereador Marcos Roberto dos 
Reis, com a autoridade que lhe é conferida pela Lei Orgânica Municipal, 
Regimento Interno, e, nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 1993 e suas 
alterações, tornamos público para o conhecimento dos interessados que, até as 
9h (nove horas) do dia 12.08.2016, na sede da Câmara de Vereadores de 
Campo Novo-RS, na Av. Bento Gonçalves, n°. 1312, Centro, nesta cidade de 
Campo Novo/RS (98570-000), estaremos recebendo propostas para contratação 
de pessoa jurídica para serviços de implantação, locação, licença de uso e 
manutenção de sistemas de informática, nos seguintes termos e condições: 
 
2. OBJETO 
2.1 – O presente Edital tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa jurídica especializada para os serviços de:  
2.1.1 – Instalação, implantação e manutenção de Sistemas de Informática para 
gerenciamento e administração de setores internos da Câmara Municipal de 
Campo Novo-RS, para uso em modo local (sistemas instalados em 
computadores da Câmara Municipal) utilizando plataforma de banco de dados 
(SGBD) – Sybase e demais sistemas operacionais já licenciados e instalados 
nas máquinas da Câmara Municipal e sistema para disponibilização de dados no 
Portal da Transparência para uso público e irrestrito pela internet;  
2.1.2 – Conversão de informações existentes, compreendendo dados cadastrais 
e financeiros, bem como toda a movimentação existente de todo o período 
informatizado;  
2.1.3 – Treinamento e assessoria aos usuários dos sistemas;  
2.1.4 – Suporte técnico e operacional, serviço de atendimento técnico presencial 
e manutenção legal e evolutiva.  
2.2 – Sistemas a serem instalados: 
a) Contabilidade Pública – licenciamento em 01 máquina para uso em modo 
local; 



b) Folha de Pagamento, iniciando-se os cadastros com o número de 15 
funcionários, com possibilidade de alteração deste número – licenciamento em 
01 máquina para uso em modo local; 
c) Serviços de Portal da Transparência – LC nº 131/09 – licenciamento para uso 
irrestrito pela internet. 
 
3. DOS SISTEMAS A SEREM INSTALADOS:  
3.1 – Sistemas para uso em modo local:  
a) Deverão estar desenvolvidos em linguagem “for Windows”; 
b) Deverão possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas registrando 
todas as operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que 
efetuou a operação, mantendo a informação anterior para consulta dos dados 
antes da alteração efetuada;  
c) Deverão ser compatíveis aos equipamentos, SGBD e sistema operacional 
existente nas máquinas/equipamentos da Câmara Municipal de Campo Novo-
RS, que poderão ser vistoriados por ocasião da visita técnica;  
d) Deverão apresentar e disponibilizar as características técnicas e funções 
solicitadas no presente Anexo.  
3.2 – Sistema para uso irrestrito pelo público em geral pela internet:  
a) Deverá ser disponibilizado permitindo o acesso ao serviço de consulta aos 
dados do Portal da Transparência, via navegador de Internet (browser);  
c) Deverá disponibilizar automaticamente as informações no Portal da 
Transparência, buscando os dados necessários nos sistemas utilizados em 
modo local, devendo atender à Lei Complementar nº 131/09. 
3.2.1 – A Câmara Municipal de Campo Novo-RS será responsável por:  
a) Designar os servidores, que serão responsáveis pelo acompanhamento e 
coordenação de todo o processo envolvendo os usuários e o suporte técnico da 
Contratada;  
b) Disponibilizar as máquinas e os equipamentos para a instalação dos sistemas;  
b.1) Agendamento de rotina de salvamento (Backup) do banco de dados com as 
informações dos sistemas;  
b.2) Manter o sistema operacional (Windows) otimizado para o bom 
funcionamento do Banco de Dados.  
b.3) Manter as máquinas e equipamentos configurados quanto às permissões 
de acesso aos sistemas e dados;  
b.4) Manter impressoras configuradas para o acesso às mesmas pelas máquinas 
que contém os sistemas;  
d) Disponibilizar um provedor de Internet e uma Página (web site), para lincagem 
dos serviços de Portal da Transparência;  
 
4. SERVIÇOS COMPREENDIDOS NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS 
SISTEMAS:  
4.1 – Serviços de conversão de dados/informações, instalação e customização - 
para cada um dos sistemas, quando couber, deverão ser cumpridas as 
atividades de:  
a) Entrega, instalação e configuração do sistema, adequação de relatórios, telas, 
layouts e logotipos; parametrização inicial das tabelas e cadastros; estruturação 
dos níveis de acesso e habilitações dos usuários;  



b) Levantamento das necessidades específicas relativas a cada sistema, quanto 
à forma de cálculo, legislação, modelos de documentos e outros; 
c) Montagem e desenvolvimento das tabelas, regras e fórmulas de cálculo para 
atendimento aos critérios adotados pela Câmara Municipal de Campo Novo-RS, 
modelagem e customização de documentos e relatórios;  
d) Parametrização e configuração dos sistemas com a adaptação às 
necessidades da Câmara Municipal de Campo Novo-RS;  
e) Fazer todos os testes com os sistemas após a sua instalação e implantação;  
f) Efetivar todas as integrações necessárias e solicitadas, entre os sistemas, 
devendo ser o processo de integração de forma automática entre os sistemas;  
g) Demonstrar para a Câmara Municipal de Campo Novo o resultado dos 
trabalhos iniciais, para aprovação dos servidores responsáveis;  
h) Outros serviços que se fizerem necessários para a correta disponibilização e 
funcionamento de todos os sistemas aos usuários;  
i) Conversão e importação das informações cadastrais e financeiras, tabelas, 
movimentos, históricos e outras informações do exercício corrente e anteriores, 
existentes no banco de dados dos setores atualmente informatizados, abaixo 
relacionados, a saber:  
i.1) Contabilidade Pública – fornecedores, receitas, despesas, contas 
contábeis, empenhos e suas respectivas informações (exercício atual e todos os 
exercícios anteriores já informatizados);  
i.2) Folha de Pagamento – informações cadastrais e financeiras (exercício atual 
e todos os exercícios anteriores já informatizados): Fichas cadastrais, 
dependentes, históricos, fichas financeiras, tabela de eventos e descontos fixos 
e variáveis.  
i.3) Serviços de Portal da Transparência – os dados que alimentam o Portal 
da Transparência deverão sofrer conversão dentro dos demais sistemas 
(Contabilidade Pública e Folha de Pagamento) e ser provenientes dos mesmos  
que, após a sua conversão naqueles sistemas, deverão, automaticamente e de 
forma completa, alimentar o sistema de Serviços de Portal da Transparência 
ofertado, disponibilizando todos os dados hoje existentes, do exercício atual e 
anteriores. 
k) Sobre a conversão de dados: 
k.1) A conversão se dará em cima da base de dados existente e implementada 
em cada sistema, ficando ao cargo da empresa contratada toda a análise e o 
tratamento dos dados para serem convertidos.  
k.2) A conversão e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações 
dos sistemas em uso são de responsabilidade da empresa proponente, com 
disponibilização dos mesmo pela Câmara Municipal de Campo Novo-RS. Esta 
etapa compreende a importação, reorganização e reestruturação dos dados 
existentes nos sistemas em uso, visando permitir a utilização plena destas 
informações.  
k.3) O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que forem 
necessários à implantação efetiva dos sistemas será de responsabilidade dos 
técnicos profissionais da empresa fornecedora dos sistemas, em conjunto com 
os servidores da Câmara Municipal de Campo Novo-RS. 



k.4) A empresa contratada deverá converter os dados existentes para os 
formatos exigidos pelos sistemas ofertados, mantendo a integridade e a 
segurança dos mesmos.  
k.6) Quando dado por concluído o processo de conversão/migração, 
implantação e treinamento, cada sistema deverá ser homologado através do 
servidor responsável, com a emissão do Termo de Homologação e Aceite da 
Implantação dos Sistemas.  
4.2 – Treinamento e Capacitação a ser realizado na Câmara Municipal de 
Vereadores:  
a) Disponibilizar treinamento das funcionalidades dos sistemas, visando garantir 
o uso adequado e eficiente das soluções a serem disponibilizadas;  
b) Os serviços de treinamento e capacitação que compreendem o presente 
objeto deverão ser dirigidos aos usuários internos da Câmara Municipal de 
Campo Novo-RS e serão realizados nas dependências da mesma:  
b.1) A capacitação dos usuários internos a ser ministrada pela contratada 
compreende o treinamento de todos os usuários indicados pela Câmara 
Municipal de Campo Novo-RS envolvidos com o sistema.  
c) O planejamento de cada treinamento deve ser estabelecido em conjunto com 
os usuários da Câmara Municipal de Campo Novo-RS. A carga horária para 
estes treinamentos é a mínima estipulada no presente Anexo.  
4.3 – Da Implantação dos Sistemas:  
4.3.1 – O fornecimento do aceite dos sistemas pela emissão do Termo de 
Homologação dos Sistemas já implantados deverá ser obrigatoriamente 
antecedido de procedimentos de validação pelos responsáveis da Câmara 
Municipal de Campo Novo-RS.  
4.3.2 – Todas as decisões e entendimento havidos entre as partes durante o 
andamento dos trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações 
nos planos, cronogramas ou atividade pactuadas, deverão ser prévia e 
formalmente acordadas e documentadas entre as partes. 
4.4 – A empresa contratada e os membros da sua equipe técnica deverão 
guardar sigilo absoluto sobre os dados e informações do objeto da prestação de 
serviços, ou quaisquer outras informações que venham a ter conhecimento em 
decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo 
contratual e legalmente pela inobservância do aqui estipulado.  
4.5 – A Câmara Municipal de Campo Novo-RS disponibilizará o acesso prévio 
aos seus equipamentos e suas configurações durante a vistoria técnica de todos 
os interessados.  
 
5. DOS SERVIÇOS COMPREENDIDOS NO FORNECIMENTO COM 
RESERVAS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS:  
5.1 – Manutenção e atualização dos sistemas, com a disponibilização 
sistemática das versões atualizadas e garantia do funcionamento do sistema de 
Serviços de Portal da Transparência para disponibilização dos serviços 24 (vinte 
e quatro) horas por dia.  
5.1.1 – A manutenção dos sistemas se constituirá em: 
a) Corretiva: aquela que for necessária para o reparo de eventuais imperfeições 
ou falhas que possam ocorrer nos sistemas e que impeçam o seu funcionamento 
de forma adequada;  



b) Adaptativa: aquela que for necessária para adequar os sistemas a um novo 
quadro normativo originado por alterações na legislação municipal, estadual ou 
federal;  
c) Evolutiva: aquela que for necessária com vistas à implementação de novas 
funcionalidades nos sistemas, atendendo à percepção de novas necessidades e 
modernização.  
5.1.1.1 – Prazos para realização dos serviços de manutenção:  
a) A Manutenção adaptativa terá um prazo de até 60 (sessenta) dias ou inferior 
se determinado por Lei;  
b) A Manutenção corretiva terá um prazo de até 05 (cinco) dias para solução do 
problema;  
c) A Manutenção evolutiva, sempre que ocorrer a incidência da mesma, o prazo 
será de acordo com a análise do serviço a ser realizado. 
5.2 – Suporte técnico e operacional, para garantir a operacionalização dos 
softwares, assim como dirimir possíveis dúvidas que possam surgir no uso dos 
mesmos, devendo ocorrer nas seguintes formas:  
5.2.1 – Atendimento na sede da contratada, aos usuários com a presença dos 
mesmos;  
5.2.2 – Atendimento remoto on-line, por telefone, chat, vídeo conferência e 
outros;  
5.2.3 – Atendimento técnico presencial, com deslocamento de técnico(s) até a 
sede da Câmara Municipal e Campo Novo-RS, quando ficar caracterizado a falha 
nos sistemas e esta não puder ser solucionada de forma remota, ou sempre que 
solicitado.  
5.3 – Serviços extras eventuais, não compreendidos anteriormente:  
a) Retreinamento de usuários;  
b) Assessoria extra na operacionalização dos sistemas, salvo quando foi acesso 
remoto, que deverá ser tempestivo;  
c) Reinstalação dos sistemas contratados e/ou sistema operacional;  
d) Reparos de problemas nos equipamentos da Câmara Municipal de Campo 
Novo-RS causados por:  
d.1) Falhas causadas pela ocorrência de defeitos na climatização ou condições 
elétricas inadequadas;  
d.2) Vírus de computador e/ou assemelhados;  
d.3) Acidentes, desastres naturais, incêndios ou inundação, negligência, mau 
uso, distúrbios elétricos e danos causados por transporte ou remanejamento dos 
equipamentos pela Câmara Municipal de Campo Novo-RS, e modificações 
implementadas na arquitetura original dos mesmos;  
d.4) Uso indevido dos sistemas, problemas de configuração de rede e 
periféricos;  
d.4.1) Problemas com a utilização de softwares de terceiros;  
d.4.2) Serviços de migração e conversão de dados para outros equipamentos.  
4.4 – Programação e/ou desenvolvimento extra: serviços extras para 
atendimento de solicitações específicas, mediante orçamento prévio.  
5.5 – Os serviços extras só poderão ser contratados após a instalação dos 
sistemas licitados e atendidos todos os requisitos técnicos exigidos.  
5.6 – A contratada deverá dispor, durante todo o período de implantação, dentro 
do horário de expediente da Câmara Municipal de Campo Novo-RS, técnicos 



das devidas áreas, para o pronto atendimento e/ou encaminhamento das 
soluções de problemas relacionados a toda sistemática implantada.  
5.7 – A contratada deverá atender aos chamados técnicos nas formas e nos 
prazos estipulados. 
5.8 – Deverá estar contemplado, dentro do licenciamento mensal, o serviço de 
suporte técnico na sede da Câmara Municipal de Campo Novo-RS, bem como 
via telefone ou via acesso remoto à distância, num total de 05 (horas) horas 
trabalhadas por mês, não compreendida a carga a horária para treinamento, com 
saldo acumulável para os meses seguintes caso não forem parcial ou totalmente 
utilizadas em determinado mês, podendo essas horas ser utilizadas para suporte 
e assistência em qualquer dos sistemas, devendo ser assim procedido até o 
término do contrato, sendo o seu saldo zerado a cada ano contratual, reiniciando-
se a contagem a partir do ano contratual seguinte, devendo a Empresa 
eventualmente contratada, prestar contas via e-mail ou SMS, do saldo disponível 
após a prestação de cada serviço.  
5.9 – Deverá estar contemplado, dentro do licenciamento mensal, as seguintes 
integrações entre os sistemas: 
– Sistema de Contabilidade Pública da Câmara Municipal x Sistema de 
Contabilidade Pública em utilização na Prefeitura Municipal de Campo Novo-RS, 
com a finalidade de consolidação dos dados, via exportação de arquivos, 
evitando-se retrabalho com a redigitação de dados. 
– Sistema de Folha de Pagamento x Sistema de Contabilidade Pública, devendo 
proporcionar contabilmente a geração automática e completa dos empenhos 
oriundos do processamento da Folha de Pagamento, mensalmente. 
– Sistema de Serviços de Portal da Transparência x demais Sistemas, devendo 
buscar os dados diretamente do banco de dados dos demais sistemas 
contratados, de forma automática, sem necessidade de se fazer alimentação 
manual no Portal, devendo ser esta alimentação de dados somente nos 
sistemas. 
 
6. DOS PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO E CARGA HORÁRIA DE 
TREINAMENTO:  
6.1 – A contratada deverá implantar e disponibilizar os sistemas, realizar o 
treinamento dos usuários observando a carga horária mínima, cumprindo os 
prazos máximos abaixo estipulados, a contar da assinatura do Contrato e 
emissão da respectiva ordem de serviços ou solicitação formal: 
 

Sistemas 

Prazo 
máximo 
para a 

conclusão 
dos 

serviços de 
implantação
/conversão 

e 
treinamento 

Carga 
horária 

mínima para 
treinamento 

aos 
usuários 

Prazo 
máximo 

para 
atendimento 
técnico de 

forma 
remota sem 

o 
deslocamen

to de 
técnicos 

Prazo 
máximo 

para 
atendimento 
técnico de 

forma 
presencial 

com o 
deslocamen

to de 
técnicos 



Contabilidade Pública 

* 
Até 15 dias 

20 horas 

** 
Até 01 horas 

*** 
Até 05 dias 

Folha de Pagamento 20 horas 

Serviços de Portal da 
Transparência 

03 horas 

* todos os sistemas deverão estar entregues em até 15 (quinze) dias, de forma 
completa, a contar da emissão da ordem de serviços ou solicitação formal por 
parte da administração da Câmara. 
 
** cada demanda técnica de forma remota deverá ter seu atendimento em até 01 
(uma) hora, a contar do chamado por parte da contratante. 
 
*** cada demanda técnica de forma presencial deverá ter seu atendimento com 
a presença do(s) técnicos da contratada na sede da Câmara em até 05 (cinco) 
dias, a contar do chamado por parte da contratante. 
 
 
7. CARACTERISTICAS TÉCNICAS E FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS: 
 
Os sistemas licitados poderão ser desenvolvidos pela própria proponente ou 
serem adquiridos de terceiros. 
 
7.1 – Características técnicas dos sistemas 
 
7.1.1 – Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, 
mantendo, inclusive, a integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou 
falhas de sistema/hardware, e permitir abrir mais de uma opção do menu 
principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso em 
cada sistema, como por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo, cadastros e 
relatórios distintos. 
7.1.2 – Os sistemas deverão obrigatoriamente funcionar no ambiente 
operacional atualmente em utilização nas máquinas desta Câmara Municipal de 
Campo Novo-RS, a saber, sistema operacional Windows. 
7.1.3 – Os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na 
língua portuguesa, permitindo que o usuário possa acessar as informações do 
banco para elaborar relatórios e gerar arquivos de acordo com sua conveniência, 
permitindo que sejam impressos em vídeo e que se possa escolher a impressora 
da rede. 
7.1.4 – Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para 
alimentar automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme layouts e parâmetros 
definidos por este. 
7.1.5 – Os sistemas deverão possuir ferramentas de backup que atendam às 
seguintes características: 
- Configurar os usuários com permissão para efetuar backup; 
- Executar automaticamente o backup em horários previamente agendados; 
- Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando 
nos sistemas; 



- Mostrar mensagem de alerta sobre a necessidade de se fazer backup conforme 
configuração efetuada; 
- Possuir relatórios de backups efetuados. 
7.1.6 – Os sistemas deverão possuir controle de permissões de acesso de cada 
usuário, bem como controle de auditoria automática nas tabelas dos sistemas, 
registrando as operações efetuadas de inclusões, exclusões, alteração, data e 
hora, com a possibilidade de consultar as informações anteriores. 
7.1.7 – Os sistemas deverão possibilitar o controle através de parâmetros sem 
que seja necessária a interferência de técnico e ter ajuda on-line, permitindo 
consultar todas as opções existentes em cada sistema, ou ajuda específica para 
o campo onde se está no momento. 
7.1.8 – Para operacionalização dos sistemas, o usuário só deverá poder efetuar 
a entrada de dados via sistema. 
 
7.2 – Funcionalidades dos sistemas 
 
7.2.1 – Funcionalidades do Sistema de Contabilidade Pública: 
1. Permitir ser efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, 
patrimonial e de compensação em partidas dobradas e no sistema orçamentário 
em partida simples, em conformidade com os artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, 
inclusive com registro em livro diário, e em conformidade com o PCASP - Plano 
de Contas da Administração Pública Federal, segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao setor Público.  
2. Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com 
contabilização distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF 
de forma consolidada. 
3. Permitir se necessário a importação dos movimentos dos fundos, fundações 
ou autarquias, que estejam em ambiente externo a rede. 
4. Permitir a geração de relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a 
Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o 
interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário.  
5. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, 
na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do 
Tribunal de Contas. 
6. Permitir que seja efetuada a geração dos razões analíticos de todas as contas 
integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 
7. Permitir cadastrar históricos com textos padronizados, vinculando a conta a 
ser debitada e/ou creditada. 
8. Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e 
ordinário. 
9. Permitir que seja efetuado o registro de sub-empenho sobre o empenho 
global. 
10. Permitir a anulação automática dos empenhos por estimativa no final do 
exercício, evitando a inscrição em restos a pagar. 
11. Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota 
de despesa extra-orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando 
auditoria destas operações. 



12. Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo 
que a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta 
pagadora, inclusive de bancos diferentes. 
13. Efetuar automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando 
da liquidação do empenho de aquisição de bem patrimonial.  
14. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da 
liquidação e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou 
subvenções.  
15. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, 
visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica.  
16. Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas e a 
anulação dos registros de pagamentos. 
17. Permitir descontos no pagamento de empenhos, restos a pagar e despesas 
extras, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias e 
financeiras. 
18. Permitir efetuar automaticamente os lançamentos de baixa na conta 
patrimonial quando do registro da receita de dívida ativa e de alienação. 
19. Permitir efetuar o cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a 
receita orçamentária, em conta definida pelo usuário. 
20. Controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício, para fins de 
cancelamento, quando necessários. 
21. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, 
Contratos, Precatórios e Caução. 
22. Permitir que sejam emitidas notas de pagamento, de despesas extra, de 
empenhos e de sub-empenhos. 
23. Permitir que o usuário possa emitir mais de uma nota de empenho 
informando por intervalo e/ou aleatoriamente os números dos empenhos. 
24. Permitir que as unidades orçamentárias processem os respectivos 
empenhos. 
25. Permitir o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa. 
26. Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento da 
Câmara e das decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 
27. Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas 
dotações e subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto. 
28. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias. 
29. Permitir a elaboração de demonstrativo do excesso de arrecadação e do 
excesso de arrecadação pela tendência do exercício. 
30. Permitir gerar planilhas para formar quadro de detalhamento da despesa. 
31. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas 
para limitação de empenho conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de 
maio de 2000, quando necessário. 
32. Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, 
por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Câmara. 
33. Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, inclusive de 
empenhos globais e outros de interesse da Câmara. 
34. Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas (TCE – RS) 
relativos aos atos administrativos de contabilidade, financeiro, e orçamento. 



35. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no 
sistema antes de gerar os arquivos para o TCE-RS. 
36. Permitir a geração de relatórios de LRF em vários formatos: ex.: XLS, TXT, 
PDF. 
37. Atender as Portarias Federais em vigor, possibilitando a execução da 
Despesa e Receita, bem como emitir os anexos exigidos, e de forma que em 
cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias 
Federais vigentes no período selecionado. 
38. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários 
tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem 
permissão para efetuar alterações. 
39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais 
divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações 
em lançamentos contábeis já efetuados.  
40. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos 
automáticos e com a apuração do resultado. 
41. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas 
redutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 
42. Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em 
conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos 
respectivos demonstrativos. 
43. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o 
anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização 
automática dos saldos contábeis. 
44. Possibilitar o controle da despesa por fonte de recurso. 
45. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em 
Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos 
Restos a Pagar, Relação de Cheques Compensados e Não Compensados. 
46. Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na web, conforme 
IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00 do TCU. 
47. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não 
houver liquidação do empenho. 
48. Emitir relatórios padrão TCE-RS para solicitação de Certidão Negativa. 
49. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais 
estouros de saldos, ou lançamentos indevidos. 
50. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas 
redutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 
51. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de 
Renda. 
52. Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com 
a possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 
53. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada 
ao seu pagamento. 
54. Enviar a nota de empenho diretamente ao e-mail do credor. 
55. Enviar aviso de depósito diretamente ao e-mail do credor, com o número da 
Ordem de Pagamento, documento fiscal e valor pago. 



56. Permitir a visualização, a qualquer momento, dos lançamentos contábeis 
gerados para notas de empenho, liquidações e ordens de pagamentos, ao 
selecioná-la. 
57. Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios. 
58. Permitir a realização de conciliação bancária em confronto com extrato 
bancário. 
 
7.2.2 – Funcionalidades do Sistema de Folha de Pagamento: 
1. Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no 
cadastro de pessoas. 
2. Ter o cadastro dos funcionários. 
3. Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família 
e para da relação de dependência para o IRRF. 
4. Controlar a lotação e localização física dos servidores. 
5. Ter cadastro com todos os campos necessários para compor a ficha funcional 
dos servidores. 
6. Permitir que o usuário controle mais de um tipo de previdência para um mesmo 
servidor simultaneamente, sem a necessidade de manutenção todo mês. 
7. Registrar automaticamente as movimentação de pessoal, a partir dos 
cadastros de origem, referente a admissão, demissão ou exoneração, rescisão, 
prorrogação de contrato, alterações salariais e de cargo, férias, aposentadoria, 
afastamento, funções gratificadas exercidas, através da informação do ato. 
8. Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço 
prestado. 
9. Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias 
disponíveis para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo 
de férias. 
10. Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada 
servidor esteve ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da 
matrícula do servidor no plano. 
11. Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao 
período aquisitivo, período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos 
períodos. 
12. Permitir configurar a classificação institucional de órgão, unidade e centro de 
custos.  
13. Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para 
outro. 
14. Permitir configurações de férias por cargo. 
15. Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo. 
16. Controlar os níveis salariais do cargo. 
17. Permitir o controle de vagas do cargo. 
18. Permitir a configuração de movimentações de pessoal. 
19. Registrar requerimentos de aposentadorias e pensões. 
20. Ter controle para pensionistas por morte e judicial de forma automática, sem 
a necessidade de lançamento de valores, inclusive para distribuição de valores 
entre cônjuges e filhos. 
21. Registrar a concessão de benefícios de pensão, condicionada a informação 
do ato. 



22. Calcular automaticamente o valor da pensão, cancelando-o se informado a 
data de seu término. 
23. Permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado, 
com sua respectiva emissão de autorização. 
24. Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário 
incluir novas tabelas, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas 
tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário família, entre 
outras).  
25. Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser 
considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, 
complementar, etc.). 
26. Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade 
com o estatuto dos servidores da Câmara. 
27. Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão. 
28. Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas 
rescisórias, de direito a cada tipo de motivo, com códigos configuráveis, a serem 
gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS. 
29. Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens 
percebidas pelos servidores. 
30. Possibilitar a configuração de afastamentos, podendo pré-definir número de 
dias para os tipos de afastamentos. 
31. Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados. 
32. Permitir deixar gravadas as seleções/filtragens de relatórios de uso rotineiros. 
33. Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo 
complementar, 13º salário adiantado e integral. 
34. Permitir cálculo automático e coletivo de rescisões para os contratos com 
prazo determinado com data final na competência. 
35. Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas. 
36. Possui controle de faltas para desconto no pagamento das férias. 
37. Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias, sem a 
necessidade de lançamento de valores manualmente. 
38. Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente. 
39. Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares. 
40. Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias 
utilizando a mesma matrícula do funcionário, registrando a data do efetivo 
retorno no cadastro de afastamentos. 
41. Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário 
integral, de férias e rescisórias, para a competência atual e futura, sem gerar os 
encargos sociais para o cálculo simulado, não permitindo geração de guias ou 
líquidos para pagamentos. 
42. Registrar o histórico salarial do servidor, disponibilizando ferramenta para 
enviar aviso diretamente para e-mail do secretário ou responsável, informando 
nome do servidor e quantidade de horas extras trabalhadas dentro do mês. 
43. Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do 
plano de cargos. 
44. Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo 
fixo, em um período determinado, em qualquer tipo de cálculo da folha. 



45. Calcular automaticamente todos os valores relativos ao servidor e à 
contribuição patronal, como IRRF, FGTS, salário família e previdência. 
46. Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha, com filtro: 
forma de pagamento para o líquido da folha. 
47. Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência. 
48. Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP,  e formulários 
retificadores (RDE,RDT,RRD). 
49. Possuir cadastro para processos judiciais e reclamatórias trabalhistas com 
geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650. 
50. Possibilitar informação para SEFIP dos autônomos, inclusive com percentual 
diferenciado no caso de transporte. 
51. Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta 
no banco de interesse da entidade. 
52. Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e 
demitidos no mês (CAGED). 
53. Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. 
Possibilitar a emissão para previdência federal, estadual e/ ou municipal, permitir 
a emissão de formulário para preenchimento em tela, caso não haja informações 
de todas as competências necessárias. 
54. Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem 
direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato, demonstrando a 
composição das referidas médias e vantagens. 
55. Emitir comparativo de valores, líquidos, de proventos e descontos, de 
situações dos servidores entre duas competências, inclusive com anos 
diferentes, podendo agrupar por departamentos, setores e cargos. 
56. Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os 
valores de cada um dos campos do comprovante de rendimentos. 
57. Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos 
e ficha financeira. 
58. Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o arquivo do informe do 
comprovante de rendimentos. 
59. Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, 
em um período determinado pelo usuário.  
60. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do comprovante de 
rendimentos. 
61. Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus 
contratos, mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, 
afastamentos, atestados, faltas, férias e resumo dos afastamentos. 
62. Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema 
para que o usuário possa gerar os relatórios anuais. 
63. Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração 
automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos 
patronais, com emissão de resumo para conferência. 
64. Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS 
para os servidores contratados a época, possibilitando vários lotes por 
competência, conforme instruções da Caixa Econômica Federal. 
65. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios 
emitidos pelo sistema, permitindo inclusive a inserção de comentários. 



66. Possuir processo de progressão salarial automatizado. 
67. Controlar a progressão funcional e promoções de cargos e manter as 
respectivas informações registradas no histórico funcional do servidor com os 
atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira. 
 
7.2.3 – Funcionalidades do Sistema de Serviços de Portal da Transparência 
– LC nº 131/09: 
1. Permitir a utilização do sistema via internet. 
2. Possuir filtros para seleção de entidades. 
3. Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações 
exibidas, contendo a opção de efetuar consulta de todas as unidades de forma 
consolidada. 
4. Possuir cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de 
informações fora do IP cadastrado. 
5. Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente 
configure qual consulta deseja exibir por entidade que ele tem acesso. 
6. Possibilitar o relacionamento de documentos com os processos de licitação. 
7. Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização 
de agendas configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário. 
8. Permitir exportar em formato CSV as informações do Transparência, utilizando 
filtros disponibilizados para cada série de dados. 
9. Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas. 
10. Permitir consulta de Transferências recebidas, Despesas, Frotas, Licitações 
e Quadro de pessoal. 
11. Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº 
828/2011. 
12. Permitir download de anexos em PDF (Transferências recebidas e Despesa 
por categoria de econômicos, Despesa por programa de trabalho, Balanço 
Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais). 
 
 
 

8. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) A hospedagem do sistema Portal da Transparência deverá ter sua 
disponibilização na internet no portal da Câmara de Vereadores; 

b) Disponibilizar, para a implantação do sistema desktop, na sede da Câmara de 
Vereadores, equipe própria ou profissional devidamente credenciado e apto, 
para a boa execução dos serviços nos prazos estipulados; 
c) Garantir a Câmara de Vereadores o bom funcionamento e desempenho dos 
sistemas;  
d) Fornecer e manter atualizada documentação do usuário e documentação 
técnica completa do sistema desenvolvido;  
e) Disponibilizar em sua sede, suporte aos usuários, com recurso de atendimento 
pelos meios de telefone, e-mail e chat ou ferramentas de suporte remoto;  
f) Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados 
que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos serviços.  
 



9. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
  Para a participação da presente licitação os licitantes deverão 
apresentar até a data constante no preâmbulo deste, os Envelopes de 
Documentação e de Proposta, devidamente fechados, contendo em sua parte 
externa as seguintes descrições: 
 
À  
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO NOVO/RS 
CARTA CONVITE Nº 1, de 2016 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
PROPONENTE:  
 
 
À  
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO NOVO/RS 
CARTA CONVITE Nº 1, de 2016 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA FINANCEIRA  
PROPONENTE:  
 
 
9.1. Da Habilitação: 
a) Toda a documentação necessária para a habilitação, deverá ser apresentada 
em via original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Câmara de Vereadores, ou publicação em órgão da imprensa oficial;    
b) Serão considerados inabilitados os participantes que deixarem de cumprir 
qualquer dos requisitos exigidos para a habilitação; 
c) A empresa convidada a participar da presente licitação deverá 
obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos:  

• Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 

• Certidão Negativa de Débitos ou de Regularidade com o INSS; 

• Certidão Negativa de Débito ou de Regularidade com o FGTS; 

• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e a Fazenda 
Municipal do domicílio sede do proponente; 

• Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei Nº 9.854, com previsão conforme art. 7º, XXXIII, da CF/88 de 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze 
anos na condição de aprendiz. 

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943. 
d) Quando não se tratar de representante estabelecido no contrato social, a 
empresa deverá encaminhar representante munido de procuração (com firma 
reconhecida).  



 
9.2. Da Proposta: 
a) O envelope da Proposta Financeira deverá conter conforme modelo constante 
do Anexo III, a Proposta Financeira, devidamente assinada, pelo representante 
legal da empresa, sem emendas ou rasuras, mencionando o preço unitário e 
total dos itens com duas casas após a vírgula, devendo estar incluídos todos os 
custos e encargos.  
b) O prazo de validade das propostas não deverá ser inferior a 30 (trinta) dias a 
contar da data aprazada para sua entrega, ficando suspenso em caso de 
interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo, voltando a fluir a 
partir da data de publicação do resultado do julgamento do recurso pela 
autoridade competente; 
c) Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se 
a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
   
10. DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
10.1. As propostas das licitantes habilitadas, apresentadas de acordo com as 
especificações e exigências deste edital, serão julgadas pelo MENOR PREÇO 
GLOBAL e classificadas pela ordem crescente dos preços globais propostos, 
respeitado o critério de aceitabilidade dos preços; 
10.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei Nº 8.666, de 1993; 
10.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como 
critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de 
todos os licitantes. 
 
11. DOS PREÇOS E DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 
11.1 Os preços apresentados pelos licitantes em suas propostas serão fixos e 
inalterados; 
11.2 O preço Global máximo não poderá ser superior a R$ 1.055,21 (um mil e 
cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) mensais. 
11.3 Será desclassificada a proposta que apresentar preços superiores aos 
constantes no item 11.2; 
11.4 Fica adotado para este certame o critério de aceitabilidade de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Feita à classificação das propostas e não havendo a interposição de 
recursos a COMISSÃO DE JULGAMENTO emitirá relatório conclusivo 
encaminhando o processo à autoridade Competente para homologação, com a 
adjudicação do objeto ao primeiro classificado; 
12.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso será Homologado o 
procedimento licitatório ao vencedor. 
            
13. DOS RECURSOS 



  Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as 
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
14. DO CONTRATO  
14.1 A proponente vencedora deverá comparecer na sede da Câmara de 
Vereadores de Campo Novo para a assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar da data de sua convocação.    
14.2 O prazo de duração do contrato contará a partir da assinatura e valerá por 
um ano, e poderá ser renovado pelo período de 12 (doze) meses, e por períodos 
iguais, a critério da contratante, até o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses conforme art. 57, inciso II e IV, da Lei 8.666, de 1993.  
14.3 Em caso de prorrogação do prazo da vigência contratual, o valor será 
corrigido pela variação do IPCA dos meses de duração do contrato ou aditivo 
anterior. 
 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
15.1 A implantação dos sistemas somente será considerada concluída mediante 
a emissão de TERMO DE ACEITE, após se verificar, na prática, que os Sistemas 
atendem completamente todos os itens e condições do Edital e do Contrato, 
compreendendo a entrega completa e definitiva dos sistemas, com instalações 
e ativações dos mesmos, comprovação do seu perfeito funcionamento, e 
verificação se as características especificas correspondem aquelas 
discriminadas na proposta e atendam as necessidades da Câmara de 
Vereadores. 
15.2 O pagamento mensal da locação dos sistemas, será efetuado até o 5º 
(quinto) dia do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/fatura. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 
 
 
16. DAS PENALIDADES 
A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Edital, ficará sujeita às penalidades previstas nos Art. 86 e 87 da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 
especialmente de: 
16.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 5 (cinco) 
dias, após o qual será considerado inexecução contratual;  
16.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 
16.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos. 
 



17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 Poderá participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que 
satisfaça as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que 
somente terão direito a usar a palavra, rubricar propostas e documentos, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar atas os representantes legais das 
empresas  e os membros da Comissão de Julgamento de Licitações; 
17.2 A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e 
irretratável dos termos e conteúdos deste Edital e seus anexos, regulamentos, 
instruções e leis aplicáveis; 
17.3 Os pedidos de esclarecimentos e respostas referentes ao presente Edital, 
deverão ser dirigidos por escrito a Comissão de Licitações, nos prazos previstos 
em lei, bem como as respostas serão formuladas nos mesmos termos; 
17.4 A Câmara responderá às questões formuladas, por escrito, através de Fax 
aos interessados a este edital. As informações prestadas pelo órgão público 
serão numeradas seqüencialmente e consideradas aditamentos ao Edital, sendo 
juntadas ao processo licitatório; 
17.5 Qualquer modificação no presente Edital será divulgado pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo legal para esta modalidade de 
licitação, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação da proposta; 
17.6 São inaceitáveis alegações futuras, declaração de desconhecimento de 
fatos, estados, totalidades, partes ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a 
execução e a entrega do objeto licitado; 
17.7 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados, em qualquer época; 
17.8 Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 
17.9 Os casos omissos do presente edital serão analisados e decididos pela 
Comissão de Licitações, que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições 
legais vigentes aplicáveis, em especial a Lei de Licitações  Nº 8.666, de 1993 e 
alterações posteriores; 
17.10 A Câmara de Vereadores de Campo Novo/RS, reserva-se o direito de 
anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba aos participantes o direito 
de reclamação ou indenização de qualquer espécie, excepcionada a hipótese do 
Art. 49 parágrafo único da Lei Nº 8.666, de 1993; 
17.11 A apresentação do envelope por parte da licitante interessada implica a 
total concordância com as condições do edital de licitação e da minuta do termo 
de contrato; 
17.12 É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 
procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais às licitantes, que 
deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 
17.13  A Câmara de Vereadores de Campo Novo/RS, através de sua Secretaria, 
fornecerá cópia do Edital, especificações do objeto do mesmo e demais 
elementos necessários, durante o horário de atendimento do Legislativo 
Municipal, de segundas-feiras às sextas-feiras das 7h às 13h, pessoalmente ou 
pelo telefone (55) 3528-1265. 
 



18. DO FORO 
  Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo/RS, para dirimir 
todas as questões deste Convite, que não forem resolvidas por via administrativa 
ou por arbitramento, na forma do Código Civil. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é 
afixado no quadro de avisos do saguão da Câmara de Vereadores de Campo 
Novo/RS, bem como na página da Câmara de Vereadores na internet: 
www.camaracamponovo.rs.gov.br 
 
 
  Câmara de Vereadores de Campo Novo/RS, em 15 de julho de 
2016. 
   
 

MARCOS ROBERTO DOS REIS 

Presidente da Câmara de Vereadores 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  
  
1.1 Operacionalidade do sistema  
  Os diversos Sistemas deverão  compartilhar  tabelas  de  uso  
comum,  evitando  redundância  de informações.  Todas  as  rotinas  passíveis  
de  integração  ou  encadeamento  deverão  ser automatizadas no sistema. Neste 
sentido, no mínimo as seguintes funções, já deverão estar disponíveis no 
sistema:  
- Integração do Portal da Transparência com o sistema de Contabilidade Pública. 
- Integração da Folha de Pagamento com o sistema de Contabilidade Pública. 
- O sistema de Contabilidade deverá exportar e importar os dados contábeis da 
Câmara de Vereadores para o sistema da Administração Municipal de Campo 
Novo/RS. Para isso deverá convergir os dados conforme o layout do sistema 
adotado pela Administração Municipal.  
  
1.2 Sistema gerenciador de banco de dados  
- Os módulos componentes do sistema deverão formar um conjunto operacional 
totalmente integrado,  de  forma  on-line,  constando  de  um  banco  de  dados  
com  informações  únicas, passível de expansão, com a  inclusão de outras  
rotinas administrativas e possibilidade de expansão para outros módulos do 
sistema, conforme a necessidade da Câmara. 
 
2. DETALHAMENTO DOS SISTEMAS 
 
2.1 FOLHA DE PAGAMENTO 
- Conter informações tratadas como confidenciais para os membros da 
organização. O acesso às informações somente será permitido através das 
senhas; 
- Integrar-se com outros setores, especialmente a contabilidade, ou seja, estando 
calculada a folha, gerar arquivos com informações que possam ser lidas e 
processadas pelo setor de administração orçamentária e tesouraria 
(empenhamento automático da folha); 
- Controlar simultaneamente até 4 (quatro) regimes diferentes de contratação de 
Funcionários/Servidores, juntamente com 03 (três) tipos de contribuição 
previdenciária para cada regime; 
- Parametrizar o sistema para adequação à realidade do cliente, oferecendo-lhe 
maior segurança, flexibilidade e individualidade. O sistema deverá ser dotado de 
diversas tabelas para cálculo dos Proventos e Descontos Legais. Os códigos dos 
eventos (Proventos e Descontos) serão definidos e parametrizados pelo próprio 
usuário, no que concerne a incidência de INSS ou Instituto Previdenciário dos 
Estatutários, I.R.R.F., FGTS, adicional tempo de serviço, adicional noturno, 
insalubridade, periculosidade, 13º salário, RAIS e outros; 
- Incluir Códigos de Proventos ou Descontos fixos no próprio cadastro do 
empregado, evitando a digitação mensal como uma variável. Permitir consulta de 
informações do cadastro, dos envelopes de pagamento e emissão de relatórios 
referentes às informações administradas a qualquer momento; 



- Gerenciar e calcular automaticamente os adicionais de Tempo de Serviço, 
sendo também possível toda a sua parametrização. Gerar automaticamente em 
disquete informações como: RAIS, DIRF, SEFIP, CAGED - Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, Relação de Depósito Bancário, Cadastramento 
Bancário e outros; 
- Administrar e gerar automaticamente os arquivos exigidos pelo Tribunal de 
Contas; 
- Processar cálculos de adiantamento, férias, 13º salário, rescisão, vale 
transporte, bem como a sua consulta e manutenção, podendo ser parametrizado 
pelo próprio usuário; 
- Permitir a emissão de relatórios pré-definidos e conter o recurso de “gerador de 
relatório”, que permite ao usuário solicitar as informações administradas que 
desejar em "layout” e ordem selecionada; 
- Permitir o controle dos dependentes dos funcionários, realizando sua baixa na 
época e condições devidas; 
- Permitir o registro de informações relativas a cursos, treinamentos, empregos 
anteriores, escolaridade, afastamentos, portarias, formando uma ficha funcional; 
- Gerenciar o tempo de serviço efetivo dos funcionários, possibilitando emitir 
certidões de tempo de serviço; 
- Possuir rotina de reajuste salarial, global ou parcial; 
- Importar arquivos do PIS/PASEP, lançando os valores a serem pagos na folha. 
 
2.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
- Atender a todos os critérios exigidos na Lei 131, de 27 de maio de 2009. 
- Demonstrar os dados referentes a receitas e despesas orçamentárias do Ente 
da Federação e suas respectivas entidades. 
- Permitir a consulta em tempo real dos valores referentes a receitas e despesa 
orçamentárias. 
- Permitir a  seleção de determinado fornecedor para despesa e determinado  
para despesa e determinado contribuinte para receitas. 
- Permitir a consulta de receitas agrupadas por código de receita. 
- Disponibilizar a consulta de itens de empenhos. 
- Permitir a consulta de informações de despesas (Orçadas e executadas), de 
um determinado período, contendo valores orçados, valores empenhados, 
valores liquidados, valores pagos e valores a pagar, agrupados pelas seguintes 
opções: Órgão, Unidade, Orçamentária, função, Subfunção,  Programa, 
Elemento de Despesa e Recurso vinculado. 
- O Portal deverá ser integrado ao sistema de contabilidade e gerar 
automaticamente as receitas e despesas. 

 
2.3 SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
Conforme a Lei 4.320, contendo: 
- Sistema Contábil, Empenhos e Orçamentário 
- Permitir o Controle Financeiro de Fundos 
- Caixa e Tesouraria integrados com Arrecadação  
- Geração de Contas Públicas – SIAPC  
- Lei de Responsabilidade Fiscal 



ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA  
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO  Nº 1, de 2016 
Modalidade: CARTA CONVITE  
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL  
 
1. VALOR DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS:  
 

Item Descrição dos sistemas Valor Mensal R$ 

1 Portal da Transparência  

2 Folha de pagamento  

3 Contabilidade Pública  

PREÇO GLOBAL TOTAL MENSAL   

 
 
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
O prazo de validade da Proposta é de 30 dias. 

 
 
 

................................................, ........ de ........................... 2016.   
(cidade)  

 
(Assinatura e carimbo da Empresa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO III - MINUTA CONTRATUAL 
 

Contrato de locação de licença por 
cessão de uso e serviços de 
manutenção e suporte técnico, de um 
conjunto de sistemas integrados de 
gestão pública municipal que entre si 
celebram a Câmara de Vereadores 
de Campo Novo/RS e a empresa... 

1. Das Partes: 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores de Campo Novo/RS, 
entidade legislativa com personalidade judiciária, com sede na Av. Bento 
Gonçalves, N°. 1312, Centro, na cidade de Campo Novo/RS, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 90.165.887/0001-60, neste ato representada por seu 
Presidente, Vereador Marcos Roberto dos Reis, brasileiro, solteiro, CPF Nº. 
003.448.970-36, Carteira de Identidade Nº 9079506995 – SJS/RS, residente e 
domiciliado na Av. Bento Gonçalves, 840, neste município de Campo Novo/RS 
(98570-000). 
CONTRATADA: ... 
 
2. Do Objeto: 
Pelo presente instrumento a CONTRATADA se compromete a fornecer em 
locação de licença por cessão de uso e serviços de manutenção e suporte 
técnico, um conjunto de sistemas integrados para gestão da Câmara de 
Vereadores de Campo Novo/RS. O conjunto de sistemas suporta 
processamento multiusuário e execução em ambiente de rede. O conjunto de 
sistemas serão permanentemente atualizados, em especial quando ocorrerem 
mudanças na legislação que impliquem alteração na forma de lançamento de 
dados e de produção de relatórios. Os sistemas contam com controle e restrição 
de acesso por senha. A instalação e configuração do conjunto de sistemas será 
suportado pela empresa contratada, ficando a esta a responsabilidade sobre a 
parametrização do banco de dados. 
 
3. Das Condições: 
3.1 – A CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter o conjunto de softwares em 
constante desenvolvimento tecnológico, fornecendo a CONTRATANTE, sem 
ônus adicional, as versões atualizadas, de acordo com a legislação; 
3.2 – A CONTRATADA garante que os sistemas são confiáveis e não 
apresentam falhas que possam comprometer os sistemas operacionais da 
CONTRATANTE, bem como o resultado dos processamentos; 
3.3 – A partir da instalação, entrega e treinamento dos funcionários da 
CONTRATANTE para operacionalização dos sistemas, a CONTRATADA 
compromete-se a manter serviço de assistência técnica, em sua sede, via 
telefone e internet, sem custos adicionais; 
3.4 – Quando necessário, a assessoria poderá ser executada nas dependências 
da CONTRATANTE com o ressarcimento das despesas de locomoção e 
alimentação dos técnicos; 



3.5 – A CONTRATADA não se responsabiliza pela perda de informações 
contidas nos arquivos que compõe o Sistema, desde que não provocado por ela; 
3.6 – A CONTRATADA fica ciente de que todos os dados inseridos no Sistema 
são de propriedade da CONTRATANTE, comprometendo-se a disponibilizá-los 
para migração para outro Sistema no caso de rescisão do presente contrato;  
3.7 – Aplicam-se, no que couber, os artigos 77 a 80, 87 e 88 da Lei Federal Nº 
8.666, de 1993, para todos os efeitos legais. 
 
4. Da Vigência do Contrato: 
4.1 – O presente Contrato terá vigência de ... (...) meses, com início em ... e 
término em .... de ............. de .........., data em que, o presente será dado como 
rescindido de pleno, independente de avisos, notificações ou interpelações, quer 
judicial ou extrajudicial. 
4.2 – O presente Contrato, no interesse das partes, poderá ser prorrogado por 
períodos de doze meses, ou frações, até o limite de quarenta e oito meses, 
conforme disposto no inciso I do art. 57 da Lei Federal 8.666, de 1993. 
4.3 - Ao final do prazo deste contrato, ou de seu período de prorrogação, a 
CONTRATANTE, compromete-se a devolver o software, locado, a 
CONTRATADA, bem como cessar seu uso. 
 
5. Do Valor: 
Pela contratação da locação e manutenção dos sistemas, objeto do presente, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, mensalmente, o valor de R$ ... (...). 
 
6. Do Reajuste de Preço: 
No caso de prorrogação do prazo de vigência do presente instrumento, o valor 
será corrigido pela variação do IPCA dos meses de duração do contrato ou 
aditivo anterior. 
 
7. Do Pagamento:   
7.1 - O pagamento será efetuado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 
devendo a cobrança ser expedida via Nota Fiscal, na sede da CONTRATANTE.  
7.2 - O não pagamento do valor devido à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, 
no prazo estabelecido, não derivado de culpa da CONTRATADA, impõe ao 
inadimplente o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento), incidentes 
sobre o total do débito em atraso, correção monetária mensal, se permitida 
legalmente, e pelos índices oficiais, mais juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês.  
7.3 - É vedado a CONTRATADA retirar o conjunto de sistemas locados por 
motivo de atraso nos pagamentos, exceto na hipótese prevista no inciso XV, do 
Art. 78 da Lei Federal Nº 8.666, de 1993, caso em que, da mesma forma, deverá, 
primeiro denunciar o presente contrato.   
 
8. Da Rescisão: 
8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse 
de qualquer das partes, devendo comunicar a outra parte, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, independente de interpelação ou 
notificação judicial. 



8.2 - O presente contrato poderá ser dado como rescindido, de pleno e 
unilateralmente, pelo CONTRATANTE, caso o CONTRATADO deixe de cumprir 
qualquer de suas obrigações e/ou regramentos, estabelecidos no presente, não 
lhes cabendo, no caso, quaisquer direitos. 
 
9. Da Garantia: 
9.1 - A CONTRATADA garante o perfeito funcionamento do Sistema na sua 
forma original. 
9.2 - Esta garantia perderá automaticamente seu efeito caso a CONTRATANTE 
efetue modificações no equipamento, incompatíveis com a configuração original 
da implantação do Sistema. 
 
10. Da Fiscalização: 
 
A fiscalização do presente contrato caberá ao servidor que utiliza os sistemas 
que fazem parte do objeto do mesmo. 
 
11. Das Sanções Administrativas: 
10.1 – Pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado, a 
CONTRATADA será notificada, por escrito, da aplicação de uma multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do Contrato, cuja importância deverá ser recolhida, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, junto a 
Secretaria de Finanças, sob pena de ser incursa no inciso IV do artigo 87, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa; 
10.2 – Na aplicação destas sanções serão admitidos os recursos previstos em 
lei, garantida a ampla defesa. 
 
12. Do Processo Licitatório: 
O presente contrato resulta do processo licitatório, modalidade Carta Convite Nº 
1, de 19 de julho de 2016. 
 
13. Das Disposições Legais: 
Aplicar-se-ão, com relação à execução, alteração, inexecução e extinção, com 
pertinência ao presente Contrato, no que couber, as normas estabelecidas na 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
14. Da Dotações Orçamentária: 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do seguinte 
recurso financeiro da Rubrica: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001, constante do 
orçamento do exercício financeiro de 2016. 
 
15. Do Foro: 
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Campo 
Novo, para dirimir quaisquer litígios, decorrentes do presente, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  E, por se acharem justos e contratados, firmam o presente em três 
(3) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 
  Câmara de Vereadores de Campo Novo/RS, em ... de 2016. 



 
Presidente - Contratante    Representante Legal - 
Contratada  
 
  
TESTEMUNHAS: 
_________________________  _____________________________ 
CPF:       CPF:                                                            
 
 


