
PREGÃO PRESENCIAL No 055/2019 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 INTRODUÇÃO 

Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 8o e 

inciso II do artigo 21 do Decreto no 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e suas alterações. 

 

2 DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de um "Conjunto de 

Sistemas Integrados de Gestão Púbica", incluindo serviços de Migração de Dados, Implantação e 

Treinamento, Suporte Técnico e Manutenção, a ser instalado em Servidor Dedicado em ambiente Windows 

ou Linux, e para execução nas estações de trabalho em ambiente Windows, composto pelos sistemas e/ou 

módulos a seguir relacionados, de acordo com as características mínimas e demais especificações 

constantes no Anexo II, que integra o edital de Pregão Presencial no 055/2019. 

No Nome do Sistema e/ou Módulo 

1 MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO  

2 MÓDULO DE CONTROLE DE TESOURARIA 

3 MÓDULO ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

4 MÓDULO ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 

5 MÓDULO DE CONTROLE INTERNO 

6 MÓDULO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

7 MÓDULO DE ISS ELETRÔNICO E CONTROLE FISCAL 

8 MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 

9 MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO  

10 MÓDULO DE PROTOCOLO  

11 MÓDULO DE CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL 

12 MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL 

13 MÓDULO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E MATERIAIS 

14 MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

15 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE SECRETARIA ESCOLAR  

16 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE BIBLIOTECA  

17 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

18 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE CENSO ESCOLAR  

19 EDUCAÇÃO - MÓDULO DE CENTRAL DE VAGAS (*)  

20 EDUCAÇÃO - PORTAIS PAIS, ALUNOS E PROFESSORES (*)  

21 MÓDULO DE CONTROLE DE VEÍCULOS E FROTAS 

22 SAÚDE – MÓDULO DE ATENDIMENTOS  

23 SAÚDE – MÓDULO DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA  



24 SAÚDE – MÓDULO DE CADASTROS 

25 SAÚDE – MÓDULO DE CONTROLE DE FARMÁCIA 

26 SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE MÓBILE 

27 SAÚDE - MÓDULO CONSULTÓRIO MÉDICO 

28 SAÚDE - MÓDULO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

29 SAÚDE - MÓDULO CONTROLE DE VACINAS 

30 SAÚDE - MÓDULO CONSULTA E RELATÓRIOS DE DADOS 

31 MÓDULO DE CONTROLE DE RECUPERAÇÃO DE LEIS  

32 MÓDULO DE AÇÃO SOCIAL  

33 MÓDULO DE CONTROLE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

34 MÓDULO DE PROCESSOS JURÍDICOS 

35 MÓDULO DE PROTESTOS E CDA  

36 MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS 

37 MÓDULO CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO (*) 

38 MÓDULO DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS (*) 

39 MÓDULO DE ITBI ELETRÔNICO (*) 

40 MÓDULO SIOPS/SIOPE (*) 

41 MÓDULO DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (*) 

42 SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO   

43 PORTAL DA TRANSPARENCIA 

44 PORTAL DO CIDADÃO 

45 PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(*) Itens não implantados que não terão migração 

 

3 DA JUSTIFICATIVA 

A contratação de se faz necessária para desenvolver as atividades realizadas pelo Município, 

visando a informatização e modernização através de softwares integrados, sistemas e/ou módulos, que 

permitam realizar as rotinas diárias nos diversos setores e secretarias, deste Município; e, estabelecer 

controles gerenciais, mediante emissão de relatórios que orientem em tomadas de decisões e atendam, 

inclusive, às exigências dos órgãos fiscalizadores. 

 

4 DO VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor de referência dos serviços foi fornecido pela Secretaria Municipal da Fazenda – 

Coordenadoria de Compras, com base nos preços praticados no mercado, conforme média de preços que 

integra o processo administrativo no 4.816/2019, referente a este pregão. Os serviços que deverão ser 

executados foram estabelecidos de acordo com o Pedido Interno elaborado pela Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação – Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, que também se 

encontra anexo ao supracitado processo.  



 

5 DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 

5.1 A licitante vencedora assume a integral responsabilidade pela Instalação e conversão dos dados 

a partir tão somente da liberação dos dados, que são de propriedade do MUNICÍPIO. 

5.2  A licitante vencedora obriga-se a conversão de todos os dados históricos da Gestão Pública já 

existentes nos sistemas e/ou módulos atuais (Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Folha de Pagamento e 

outros), bem como o pleno e perfeito funcionamento de todos os sistemas e/ou módulos. 

5.3  O MUNICÍPIO reserva-se o direito de contratar parcial ou totalmente o objeto licitado e os 

serviços de Implantação (instalação dos sistemas), Migração e Treinamento, deverão ser executados a partir 

da solicitação do município, que a seu critério poderá definir a prioridade, mediante emissão de “Termo de 

Solicitação de Implantação”, conforme modelo constante do Anexo XI deste Edital. 

5.4  A CONTRATADA iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do contrato.   

5.4.1 – O período de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo pactuado 

entre as partes e em conformidade ao art.57, da Lei no 8.666/93 e alterações. 

5.4.2 – O prazo para implantação, migração e treinamento terá início em até 5 (cinco) dias a 

partir da assinatura do Termo de Solicitação de Sistema(s) e/o Módulos(s), e não poderá exceder a 90 

(noventa) dias para sua conclusão. 

5.5 – Em caso de prorrogação, os valores contratados serão reajustados anualmente segundo 

variação do INPC do período. 

5.6  A inexecução total ou parcial dos serviços, no caso de uma das partes deixar de cumprir 

qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste 

instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.7  A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e prepostos. 

5.8  O MUNICÍPIO se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se em 

desacordo com o contrato.  

5.9  Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

5.10  A CONTRATADA responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e deve 

comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional. 

5.11  Em caso de não conformidade, a CONTRATADA será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providencias do artigo 69 da Lei no 8.666/93, no que couber. 



 

6 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Para o fornecimento do serviço definido no item no 2, será empregada a modalidade de licitação 

denominada PREGÃO (PRESENCIAL), a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as 

disposições da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 3.555/2000, e, subsidiariamente da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. O objeto está classificado na categoria “Serviços 

Comuns”, conforme Anexo II do Decreto no 3.555/2000 e suas alterações, e conforme Decreto Municipal 

no 103/2005. 

 

7 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço global do objeto a ser licitado. 

 

8 DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento da locação dos Sistemas será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente à execução do serviço, e o valor da implantação, migração e treinamento em até 30 (trinta) 

dias após a conclusão dos mesmos, e após protocolização da Nota Fiscal ou Fatura, dos respectivos 

sistemas, desde que estejam conforme as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório, no contrato 

e a documentação fiscal (1a via da Nota Fiscal ou Fatura) não contenha qualquer ressalva ou rasura quanto 

aos valores a serem pagos. 

8.1.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em carteira ou através de 

estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes.  

 

9 DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a Data de divulgação ou publicação do 

instrumento convocatório, notadamente no que se refere à quantidade, dados para a apresentação de 

proposta de preço, bem como para se adequar às condições estabelecidas pela legislação de regência. 

 

Três de Maio, RS, 7 de novembro de 2019. 

 

Altair Francisco Copatti 

Prefeito Municipal 

 


