
                
 

1 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 
PROCESSO N.º 1182/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2020 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PARA GESTÃO INTEGRADA DO “SUAS-
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL”, COM INTEGRAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS, ÓRGÃOS GESTOR, CRAS, CREAS E ABRIGO MUNICIPAL, conforme 
descrição do Anexo I – Termo de Referência. 
 

 
Razão Social: _____________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº _________________________________________________________________ 
 
Endereço: ________________________________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________________________________________ 
 
 
Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: ___________ Fax: ____________ 
 
Pessoa para contato: _______________________________________________________ 
 
Recebemos, através do acesso à página www.piracaia.sp.gov.br nesta data, copiado 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: __________________________, ______ de ____________________ de 2020. 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura 
 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre o (a) Pregoeiro (a) e/ou Comissão Permanente de 
Licitações e a licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e 
remeter à Comissão Permanente de Licitações por meio do E-MAIL 
licitacao@piracaia.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime o Presidente da Comissão Permanente de Licitações /e ou 
Pregoeiro (a) da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

mailto:licitacao@piracaia.sp.gov.br


                
 

2 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA 

EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESAS  
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Artigo 48, inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei 
Complementar n° 147/20141) 

 
EDITAL Nº 66/2020 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020  
PROCESSO N° 1182/2020 
 
UNIDADE REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL 

 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
TIPO: MENOR PREÇO  

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE NOVEMBRO DE 2020 
HORÁRIO: a partir das 14:00 horas 

LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura do Município de Piracaia. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE 
PARA GESTÃO INTEGRADA DO “SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL”, 
COM INTEGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ÓRGÃOS GESTOR, CRAS, CREAS E 
ABRIGO MUNICIPAL, conforme descrição do Anexo I – Termo de Referencia 
 

O MUNICIPIO DE PIRACAIA, Estado de São Paulo, comunica aos interessados que 
se acha aberto o Edital de Pregão Presencial Nº 24/2020, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando o fornecimento dos serviços relacionados no Anexo I – Termo de Referencia, 
que será regido pela Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto Municipal Nº 
4.106/2015, Decreto Municipal n 4189/2016, bem como a LC 123/06 com redação dada pela 
LC 147/14, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 
Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 
1 Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 

pública: 
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm#art48.
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A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal, sito a Avenida Dr. Cândido Rodrigues, Nº 120, Centro, iniciando-se 
no dia 27 de novembro de 2020, às 14:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o 
auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

  O termo de referencia faz parte integrante deste edital, Anexo I e poderá ser 
examinado e adquirido no site da prefeitura municipal, disponível em 
www.piracaia.sp.gov.br, link pregão presencial, bem como na Divisão de Licitação, 
localizada na Avenida Dr. Candido Rodrigues, 120, Centro, Piracaia/SP. O projeto executivo 
será desenvolvido concomitantemente com a execução dos serviços pela empresa 
vencedora do certame e autorizado pela Administração.  

I - DO OBJETO  

1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PARA GESTÃO INTEGRADA DO “SUAS-SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL”, COM INTEGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 
ÓRGÃOS GESTOR, CRAS, CREAS E ABRIGO MUNICIPAL, conforme descrição do Anexo 
I – Termo de Referencia, que integra este Edital.  

II - DA PARTICIPAÇÃO:  
1 - Somente poderão participar deste Pregão Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (ME e EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem 
a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
2 - A participação neste Pregão implica no reconhecimento pela Licitante de que conhece, 
atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente Edital e seus Anexos, 
bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas complementares, 
que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que 
segue: 

1.1 – Quanto aos representantes:  

a) tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o 
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de Procurador, o instrumento de procuração pública ou particular da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 

http://www.piracaia.sp.gov.br/
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c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

d) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. Um 
representante, somente poderá representar mais de uma empresa credenciada, quando as 
mesmas não apresentarem propostas para os mesmos itens. 

e) A ausência do Credenciado, ou da documentação referida ou a sua apresentação em 
desconformidade com as exigências previstas não implicará a desclassificação do licitante, 
mas o impedirá de dar lances e de manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo 
Pregoeiro. Entretanto, essas irregularidades poderão ser saneadas até o momento da 
decisão sobre o encerramento do credenciamento, inclusive com o envio do documento 
correto via email.  

1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

a) A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser feita de 
acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital e apresentada fora dos Envelopes nº 
01 (Proposta) e n° 02 (Documentação).  

 
1.3 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 
(Proposta) e n° 02 (Habilitação). 

 
A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o 
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais 
e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, 
observado o devido processo legal, e implicará, também, o afastamento da licitante, 
se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 
da proponente, os seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
Envelope nº 1 – Proposta 
Pregão Presencial nº 24/2020 
Processo nº 1182/2020 
 
MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão Presencial nº 24/2020 
Processo nº 1182/2020 
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2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, 
caso esta não tenha sido apresentada no momento do credenciamento.  

3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da 
Administração, ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

      1 - A proposta de preço (modelo Anexo VIII) deverá ser preenchida em língua 
portuguesa, e em conformidade com o Termo de Referencia, datilografada ou digitalizada 
por outro meio eletrônico, sem rasuras, borrões, emendas, entrelinhas, ou alternativas, em 
01 (uma) via original, devidamente assinada e rubricada pelo representante legal da 
licitante, devendo a licitante, na necessidade de prestar informações adicionais, juntar 
correspondência explicativa, a qual anexará à proposta, sob pena de desclassificação e 
deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ; 
b) Número do processo e do Pregão; 
c) Preços mensal, total e global em moeda corrente nacional, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data 
designada para a abertura da mesma; 

e) Assinatura do representante legal. 

2 – Não será admitida cotação inferior às especificações previstas neste Edital. 

3 – Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, com suas páginas numeradas sequencialmente, os quais dizem respeito a: 

       1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados 
para o credenciamento neste Pregão. 

       1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa a tributos mobiliários, 

de acordo com o estabelecido pelo município da sede do licitante; 
 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de 

atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 
 
e) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 

negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa; 
 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 

 
g) 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. 
 

1.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. 
 
1.2.2 - Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
1.2.3 - A prorrogação do prazo do subitem anterior deverá ser concedida pelo presidente da 

comissão ou pregoeiro de licitação, quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 
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1.2.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do 
direito à contratação, ensejando a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação quanto ao 
prosseguimento do certame, nos termos do art. 19 do Decreto Municipal n.º 4.189/2016. 

1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados 
retroativamente da data designada para a abertura dos envelopes “proposta”. 

1.4 – A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA QUE 
CONSISTIRÁ EM: 

 
a) documentação relativa à qualificação técnica consistirá na apresentação de no mínimo 

01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido por 
pessoa de direito público ou privado, comprovando fornecimento compatível a presente 
licitação.   
 

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo IV deste Edital.  

b) Declaração, conforme modelo sugerido no Anexo X, de que a empresa não 
está apenada com DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, por qualquer entidade da 
administração pública, ficando em caso positivo, ressalvado à Comissão Permanente de 
Licitação o direito de analisar o fato para eventual impugnação.  

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura, ou de outros 
órgãos ou entidades públicas, desde que expedidos nos termos da Lei nº 8.666/93, dentro 
do prazo de validade, dispensa os documentos do item 1.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e item 
1.2, alíneas “a” e “b”. 

2.1.1 O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens, 1.2, 
alíneas “c”, “d”, “e” e “f”, 1.3 e 1.4 deste item VI, os quais deverão ser obrigatoriamente 
apresentados por todos os licitantes. 

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
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VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da 
Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, bem como dos 
envelopes “proposta” e “habilitação”.  

2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento 
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

3.1 – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contento as propostas de preços, 
podendo ser permitido ao(s) licitante(s) sanear falhas formais relativas à proposta, na 
própria sessão, saneamento esse que não poderá alterar o preço, o produto ofertado e o 
prazo de entrega, bem como comprometer a segurança da Licitação. 

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes.  

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o menor preço global.  

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço.  
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7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances.  

8 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas; 
 
8.1 – Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação; 
 
9 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta na alínea “a” do item 4, deste 
Capítulo VII, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, 
o último preço ofertado. 

10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas.  

12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço unitário por item, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente. 

13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente 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 cuja autora 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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16 – DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA: 

• O objetivo da demonstração técnica do funcionamento do sistema é garantir que a 

empresa vencedora do certame atende todas as exigências técnicas estabelecidas 

neste certame. A demonstração deverá seguir a seguintes definições: 

• A análise e julgamento da demonstração técnica serão realizados e conduzidos pelo 

Pregoeiro com o apoio técnico de uma comissão constituída por profissionais da 

CONTRATANTE; 

• A CONTRATANTE irá definir a data e horário da demonstração, sendo que a 

demonstração poderá ser agendada para o mesmo dia da licitação; 

• A LICITANTE será responsável por fornecer todos os equipamentos, sistemas e 

materiais necessários para a demonstração; 

• A LICITANTE será responsável por todos os custos diretos e indiretos da 

demonstração;  

• A demonstração técnica deverá ser realizada na sequência crescente do ANEXO – 

TERMO DE REFERÊNCIA; 

• A demonstração técnica deverá atender todos os requisitos descritos no ANEXO – 

TERMO DE REFERÊNCIA; 

• Após demonstração, sendo reconhecido atendimento ao Termo de Referência, a 

LICITANTE será declarada vencedora do certame; 

• Após demonstração, sendo rejeitado software por não atendimento ao Termo de 

Referência, será convocada as licitantes subsequentes na ordem de classificação 

para a realização da demonstração técnica do sistema. 

 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  

4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
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IX - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1. Os serviços serão fornecidos continuamente, em atendimento ao Termo de Referencia, 
após o recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração Publica.   

2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, indenizações, 
transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA terá direito de a qualquer tempo, 
previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia do objeto proceder à análise 
técnica e de qualidade, diretamente ou por intermédio de terceiros por ele escolhido. 
Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem 
qualquer ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA; 
 

2. A Contratada, mesmo não sendo a construtora do software, responderá inteira e 
solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as 
suas expensas, no todo ou em parte, aqueles em que se verificarem vícios, defeitos, 
incorreções, resultantes da fabricação constatada visualmente ou em laboratório, 
correndo estes custos por sua conta; 
 

3. O aceite do objeto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA não exclui a 
responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade, qualidade ou 
disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, atribuídas pela 
Contratada, verificados posteriormente, garantindo- se a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRACAIA as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor); 

 
4. Os softwares deverão atender à legislação a eles pertinente e ao objeto contratado; 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado mensalmente em 10 (dez) dias, após a apresentação da 
nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Unidade Requisitante.  

1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de 
então, incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado. 

 
2 A Contratada emitirá, no primeiro dia útil de cada mês, a nota fiscal referente aos 

serviços prestados no mês anterior de LOCAÇÃO do software, conforme relatório do 
sistema Implantado, sendo que o período de locação só será contado a partir da 
validação da implantação pela Administração do Município. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida. 
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3 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação deverão constar a 
indicação do banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão efetuados. 
 
4 – Para o pagamento, deverão ser apresentadas cópias autenticadas das guias de 
recolhimento do INSS, FGTS, ISS e cópia autenticada da relação de empregados e folha de 
pagamento do (s) funcionário(s) da empresa, vinculado(s) aos serviços objeto deste Edital. 
 
XII – DA CONTRATAÇÃO 
 
1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo VI. 
 
2 – A adjudicatária deverá assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
partir do comunicado expedido pela Prefeitura Municipal de Piracaia. 
 
3 – Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
recusar-se a celebrar a contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar a contratação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
4 - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, IV, da Lei 
nº 8.666/93, desde que haja interesse público na avaliação da Prefeitura Municipal de 
Piracaia, sendo reajustado a cada doze meses pela variação do IPCA/IBGE no período 
anterior 
 
5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões, a juízo da Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco pôr 
cento) do valor  inicial atualizado do contrato, nos termos do disposto no art 65, § 1º, da Lei 
Federal nº8.666/93, podendo ser considerado, ainda, o que dispõe o inciso II, acrescentado 
ao parágrafo 2º do referido artigo 65 pela Lei Federal nº 9.648/98. 
 
6 - A contratada compromete-se a manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital. 
 
XIII– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1 – O recurso financeiro, para fazer face às despesas do objeto deste Edital correrá por 
conta da dotação orçamentária vigente e do exercício 2021, codificada sob numeração: 
1114-1182-00277-08.244.0025.2-077.3.3.90.39.00.00  05-transf. e convênios federais-
vinculados   500- assistência social 
 
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 
da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a 
defesa prévia:  
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido ou 
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento sobre o valor do 
contrato. 
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1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos serviços: 
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento),                
calculada sobre o valor total da Ordem de Serviço, por dia de atraso;  
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação;  
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
Ordem de Serviço; 
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à 
Contratada, após a sua imposição; 
1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e 
consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões, a juízo da Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco pôr 
cento)  do  valor inicial atualizado do contrato, nos termos do disposto no art 65, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, podendo ser considerado, ainda, o que dispõe o inciso II, acrescentado 
ao parágrafo 2º do referido artigo 65 pela Lei Federal nº 9.648/98. 

2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

3 – Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas que conterá tudo que nelas ocorrer e serão assinadas pelo pregoeiro, pela 
equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes presentes. 

3.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas deverão ser registradas 
expressamente na própria ata. 

4 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos 
licitantes presentes que desejarem. 

5 - O resultado do presente certame será divulgado no Jornal “Imprensa Oficial do Município 
de Piracaia” e no endereço eletrônico www.piracaia.sp.gov.br.  

6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
Jornal “Imprensa Oficial do Município de Piracaia” e no endereço eletrônico 
www.piracaia.sp.gov.br. 

7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição 
para retirada no Departamento de Compras, após a celebração do contrato ou instrumento 
equivalente. 

8 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão.  
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8.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 
(um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  

9- Os casos omissos serão regulados pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 
subsidiariamente e pelos decretos municipais nº 2.819/2006 e 4189/2016, LC 123/06, no 
que couber, sendo apreciados pelo pregoeiro, submetendo-os se necessários, à autoridade 
superior.  
 
10 - Integram o presente Edital:  
 
Anexo I – Termo de Referencia;; 
Anexo II – Modelo da Credencial; 
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
Anexo IV - Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VI – Minuta do Contrato 
Anexo VII – Modelo de declaração de visita técnica 
Anexo VIII – Modelo de proposta 
Anexo IX - Modelo de declaração de ser ou não financiador de campanha eleitoral  
Anexo X - Modelo de Declaração de não possuir impedimento para contratação                                                  
com a Administração Pública. 

11 – Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que não tragam prejuízo 
algum para o processo, não ensejarão desclassificação ou inabilitação de licitantes. 

12 – A falta de numeração sequencial da “proposta” bem como da “habilitação”, não 
acarretará desclassificação ou inabilitação de licitantes, já que se trata apenas de uma 
maneira de facilitar a organização dos trabalhos. 

13 - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, 
das 09:00 às 16:00 horas, na Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 120, - Centro, ou através do 
telefone (11) 4036.2040 ramal 2094. 

14 – A Prefeitura do Município de Piracaia não se responsabilizará por documentação ou 
proposta que, enviadas via postal, não chegarem até a data e horário aprazados. 

15 – A presente licitação poderá ser revogada na forma da lei nº 8.666/93. 

16 – A empresa proponente deverá apresentar, para fins de assinatura do Contrato 
declaração, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, se é 
ou não é financiador de campanha eleitoral no município, conforme Anexo X deste 
Edital. 

Piracaia, 10 de novembro de  2020 
                             
 

 Dr. José Silvino Cintra 
             Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

PROCESSO N.º 1182/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2020 
 

I - OBJETO  

Contratação de empresa especializada, necessários à automação e a gestão integrada da 
prestação de serviços do SUAS, a população do município de Piracaia – SP. Para um 
número ilimitado de usuários, bem como fornecimento de licença de uso da plataforma de 
software, serviços de implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção mensal, que 
garantam as alterações legais, adaptativas, corretivas e/ou evolutivas, e as atualizações de 
versão do sistema, conforme especificações constantes neste Termo de Referência – Anexo 
I. 

 
II – JUSTIFICATIVA  
O SUAS (Sistema Único de Assistência Social), através de Portarias do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e normalizações complementares atribui 
aos municípios a OBRIGAÇÃO de efetuar regulação, controle, avaliação e auditoria em seus 
vários fluxos de usuários e atendimentos. 

 
A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela Constituição 
Federal de 1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, é definida como Política de Seguridade Social, compondo o tripé da Seguridade 
Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política Social 
articulada a outras políticas do campo social. 

 
Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre 
os três entes federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social 
não contributiva de seguridade social no campo da assistência social. 

 
O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A 
primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por 
meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a 
famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos 
violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre 
outros aspectos. 

 
O SUAS engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos 
específicos de forma articulada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de 
vulnerabilidade. Também gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência 
social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações 
de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes, quando é o caso. 

 
A gestão das ações e a aplicação de recursos do SUAS são negociadas e pactuadas nas 
Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Esses 
procedimentos são acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência 
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Social (CNAS) e seus pares locais (Conselhos Estaduais e Municipais), que desempenham 
o controle social. 

 
A automação para gestão integrada da prestação de serviços do SUAS, no Município de 
Piracaia – SP propiciará aos gestores municipais o monitoramento e avaliação dos 
programas sociais e dos Centros de Referência de Assistência Social, bem como dos 
serviços prestados à população. 

 
Os sistemas de informações em assistência social são imprescindíveis para uma adequada 
prestação de serviços. Seu uso possibilita a adoção de metodologias de regulação e 
controle como estratégias e mecanismos, cujos objetivos e resultados reflitam princípios e 
diretrizes fundamentais de implantação de um sistema de atenção social equânime para a 
população. 

 
O Município de Piracaia - SP busca uma adequação de tecnologias que favoreçam 
diretamente a adequação entre oferta e demanda. 
 
 
III - PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
O prazo para a execução da Etapa I não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, e a prestação 
de serviços de manutenção mensal deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data 
expressa na ordem de serviço, podendo ser prorrogado conforme necessidade e 
conveniência da Administração, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso IV da 
Lei Federal 8666/93. 
 
IV – LOCAL E EXECUÇÃO DO OBJETO 
Os serviços e sistema a serem realizados pela CONTRATADA deverão ser prestados e 
instalados na sede do Departamento de Assistência Social e demais unidades, integradas 
através da rede municipal composta pelos prédios públicos municipais e pelas entidades 
conveniadas, estão divididos em duas etapas: 

 
ETAPA I: 
A – IMPLANTAÇÃO: refere-se à prestação de serviços de instalação, parametrização, 
configuração, testes e liberação definitiva para os usuários do Sistema.  

 
B - TREINAMENTO: refere-se à capacitação usuários da CONTRATANTE a operar 
plenamente o sistema, utilizando todos os recursos existentes, para um número ilimitado de 
técnicos dos equipamentos. 
 
Estas etapas deverão ser realizadas em locais, datas e horários definidos pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, em comum acordo entre as partes. A disponibilização dos 
equipamentos e local para o treinamento serão de responsabilidade da Prefeitura. 

 
Caberá à CONTRATADA disponibilizar o(s) servidor(es) de aplicação e/ou banco de dados, 
com o Sistema instalado para treinamento, bem como prover o material didático e os 
manuais necessários para um bom aprendizado. Os manuais usados no curso deverão ser 
idênticos àqueles usados no sistema. 

 
 
 
 



                
 

17 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 
ETAPA II: 
A – SUPORTE TÉCNICO (local e/ou remoto): refere-se a serviços prestados durante a 
vigência do contrato visando esclarecimentos técnicos e orientação sobre a utilização do 
Sistema, para que o mesmo atinja os objetivos desejados quanto ao funcionamento. Poderá 
ocorrer através de telefone, internet ou in loco, de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE. 
 
A hora técnica in loco deverá ser cobrada a partir da chegada do técnico na sede da 
CONTRATANTE ou local indicado pela mesma. Não deverá ser cobrado a hora técnica para 
acesso remoto, atendimento telefônico, fax, internet (MSN, skype, etc.). 

 
B – MANUTENÇÃO MENSAL:  
1. Manutenção corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Sistema; 
2. Manutenção legal, adaptativa, que visa adequações do Sistema para atender as 

mudanças inerentes à legislação.  
3. Manutenção evolutiva, que visa garantir a atualização do Sistema, mediante 

aperfeiçoamento das funções existentes ou adequação às novas tecnologias, 
obedecendo aos critérios da metodologia da contratada. 

 
V – DESCRIÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) 

   
A - Os setores da Secretaria Municipal de Assistência Social a serem apoiados e suportados 
pelas funcionalidades do SERVIÇO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS 
SERVIÇOS DO SUAS do Município de Piracaia - SP, cujos requisitos técnicos são 
especificados nos itens abaixo, são os seguintes: 
 
1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ÓRGÃO GESTOR 
 
É o órgão responsável pela formulação e execução da Política de Assistência Social no 
Município. Conforme as normativas vigentes, as principais atribuições do órgão gestor são: 
- Coordenação geral do Sistema Municipal de Assistência Social; 
- Co-financiamento da Política de Assistência Social; 
- Formulação da Política Municipal de Assistência Social; 
 - Supervisão, monitoramento e avaliação das ações de âmbito local. 
 
2. CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA  

Responsáveis pelo desenvolvimento de atividades relacionadas em seus respectivos 
territórios. Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do fortalecimento das 
relações familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos) ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social. 

Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos de acolhimento, convivência e 
socialização das famílias e dos indivíduos, conforme identificação da situação de 
vulnerabilidade apresentada. 
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3. REDE CONVENIADA PARA OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  

Entidades privadas sem fins lucrativos e conveniadas com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social para oferta, de forma indireta, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

Todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos organizam-se em torno do 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), sendo a ele articulados. 
Previnem a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos e 
oportunizam o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã. Ocorrem por 
meio do trabalho em grupos e organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de 
vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos 
familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 
 
4. ENTIDADE CONVENIADA PARA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 

INCLUSÃO PRODUTIVA 
 
A qualificação profissional e a inclusão produtiva promovem ações que possibilitem a 
inserção de indivíduos no mercado de trabalho, contribuindo para o processo de 
emancipação social dos indivíduos, diminuindo a dependência de programas e benefícios 
dos governos federal, estadual e municipal, gerando trabalho e renda, potencializando a arte 
e o saber-fazer local. 

5. CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS – 
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Responsável pelo atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos em situação de 
risco pessoal ou social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso 
sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua e trabalho infantil. 

Esses serviços, que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 
soluções de proteção, estão subdivididos de acordo com a complexidade da situação de 
risco apresentada. 

Disponibiliza serviço de atendimento aos adolescentes e jovens adultos (até 21 anos 
incompletos) com medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a 
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude. 

 
6. REDE CONVENIADA PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 
 
Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência  
com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de 
direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes 
discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte 
do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 
comprometem o desenvolvimento da autonomia.  
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Este serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas participantes.  
 
C - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA PARA GESTÃO INTEGRADA DOS 
SERVIÇOS DO SUAS 

 
1. Requisitos gerais: 

 

• A CONTRATANTE deve ter total controle e independência para utilização do 
software; 

• A solução deverá comportar um volume intensivo de visitas às páginas e aos 
conteúdos, vários acessos simultâneos sem perder a qualidade da performance, 
mantendo o conforto e agilidade para todos os usuários do sistema; 

• O sistema deve estar disponível para uso todos os dias da semana, 
ininterruptamente (24 horas X 7 dias da semana); 

• O software deve possuir, em formato digital, manual do usuário contendo todo 
conteúdo suficiente para sua utilização, seja usuário gestor ou usuário final. O 
manual deverá ser atualizado sempre que o software sofrer alterações. Treinamento 
visual. 
 

2. Funcionalidades e características mínimas do software: 

• Permite o cadastro socioeconômico familiar listando no mínimo as seguintes 

informações: 

• Permite a identificação do cadastro; 

• Permite a identificação do responsável ou pessoa de referência na família; 

• Permite o cadastro da composição familiar; 

• Permite a identificação de famílias que estejam migrantes ou em situação de ruas; 

• Permite a identificação de famílias tradicionais e origem (indígena, quilombola, 

ribeirinha, cigana etc); 

• Permite identificar a forma de acesso ao equipamento socioassistencial; 

• Permite o cadastro de endereço da família; 

• Permite a alteração e correção de endereços pré-cadastrados mantendo um histórico 

dos endereços das famílias quando houver mudança de domicílio; 

• Permite o cadastro da composição familiar contendo no mínimo as seguintes 

informações: nome, sexo, data de nascimento, nome da mãe, telefone residencial, 

celular, e-mail, NIS, RG, CPF, grau de parentesco com a pessoa de referência; 

• Permite a identificação do grau de escolaridade de cada indivíduo contendo no 

mínimo as seguintes informações: sabe ler e escrever frequenta escola ou creche e 

escolaridade. Deverá ser mantido um histórico com as alterações; 
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• Permite o registro de informações de trabalho e rendimento contendo no mínimo as 

seguintes informações: condição de ocupação, qualificação profissional e ocupação, 

renda mensal; 

• Permite o cadastro de ocupação a partir do cadastro brasileiro de ocupações; 

• Permite o registro de informações de saúde de cada indivíduo contendo no mínimo 

as seguintes informações: doenças graves, tipos de deficiência, se necessita de 

cuidados especiais de outra pessoa; 

• Permite a identificação das vulnerabilidades educacionais contendo no mínimo as 

seguintes informações: quantidade de pessoas entre 0 a 5 anos que não estão 

frequentando escola ou creche, quantidade de pessoas entre 6 a 14 anos que não 

estão frequentando escola, quantidade de pessoas entre 15 a 17 anos que não estão 

frequentando escola, quantidade de pessoas entre 10 a 17 anos que não sabem 

ler/escrever, quantidade de pessoas entre 18 a 59 anos que não sabem ler/escrever 

e quantidade de pessoas com 60 anos ou mais que não sabem ler/escrever; 

• Permite a inscrição dos usuários nas ações coletivas como oficina no PAIF, PAEFI, 

ações comunitárias; 

• Permite a inscrição em cursos, selecionando curso, disciplina e turmas; 

• Permite o registro de condições habitacionais das famílias contendo no mínimo as 

seguintes informações: tipo de residência, material das paredes externas do 

domicílio, acesso à energia elétrica, possui água canalizada, forma de abastecimento 

de água, escoamento sanitário, coleta de lixo, número total de cômodos do domicílio, 

número de cômodos utilizados como dormitório, acessibilidade para pessoas com 

dificuldades de locomoção, domicilio em área de risco de desabamento ou 

alagamento, domicilio localizado em área de difícil acesso geográfico, domicilio 

localizado em área com forte presença de conflito/violência; 

• Permite o registro de despesas familiares contendo no mínimo: energia elétrica, água 

e esgoto, gás, carvão e lenha, alimentação, higiene e limpeza, transporte, aluguel, 

medicamentos de uso regular; 

• Visualiza informações consolidadas sobre as condições de trabalho e rendimento 

familiar contendo no mínimo: renda total familiar, renda per capta, renda total da 

família (incluindo programas sociais), renda familiar per capta (incluindo programas 

sociais); 
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• Permite o registro dos beneficiários dos programas sociais disponíveis a população 

nas esferas federal, estadual e municipal contendo no mínimo as informações: nome 

do beneficiário, programa social e valor (quando aplicável); 

• Permite o registro dos benefícios eventuais concedidos contendo no mínimo as 

seguintes informações: tipo de benefício, valor, quantidade e observações; 

• Permite o registro de encaminhamentos realizados contendo no mínimo as seguintes 

informações: usuário encaminhado, área para qual está sendo encaminhando 

conforme resolução CIT N.4 e o Registro Mensal de atendimento, unidade para onde 

está sendo encaminhada, objetivo, necessidades identificadas e observações; 

• Permite o registro de informações sobre descumprimento de condicionalidade do 

programa bolsa família contendo no mínimo as seguintes informações: usuário, data, 

tipo de descumprimento, efeito do descumprimento; 

• Permite o registro das informações sobre convivência familiar e comunitária; 

• Permite o registro do histórico de situações de violência e violações de direito 

vivenciadas pela família contendo no mínimo as seguintes opções: trabalho infantil, 

exploração sexual, abuso/violência sexual, violência física, violência psicológica, 

negligência contra idoso, negligência contra criança, negligência contra pessoa com 

deficiência, trajetória de rua, tráfico de pessoas e violência patrimonial contra idoso 

ou pessoa com deficiência; 

• Permite a equipe técnica do CREAS o registro de situações de violência identificadas 

no grupo familiar; 

• Permite o registro do histórico de medida socioeducativa contendo no mínimo as 

seguintes informações: pessoa, tipo de medida, número do processo, data de início, 

data de fim, contatos relativos ao local de prestação dos serviços; 

• Permite o registro de observações dos atendimentos realizados; 

• Permite o registro das famílias em acompanhamento familiar em quaisquer dos 

serviços listados na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais; 

• Permite a inclusão nos acompanhamentos dos serviços disponíveis por tipo de 

equipamento socioassistencial e nível de proteção; 

• Permite a criação de plano de acompanhamento familiar e plano individualizado de 

atendimento; 

• Registra e exibe a visualização do histórico de atendimento e acompanhamento 

realizado para as famílias ou indivíduos; 

• Permite o agendamento de atendimentos para os técnicos; 
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• Permite o cadastro de ofícios recebidos pelos diversos órgãos e entidades do 

município; 

• Permite o cadastro da equipe técnica para cada equipamento socioassistencial 

contendo no mínimo as seguintes informações: nome, data de nascimento, CPF, e-

mail, sexo, RG, escolaridade, profissão, função na unidade, carga horária, regime de 

trabalho; 

• Permite o cadastro de situações de vulnerabilidade; 

• Permite o registro de denúncias; 

• Permite o cadastro de cursos contendo no mínimo as seguintes informações: Nome, 

nota mínima e vínculo com programa social; 

• Permite busca de usuários e família por qualquer membro da família através de pelo 

menos os seguintes campos: nome, documento e/ou endereço; 

• Permite desligar usuários de famílias; 

• Permite criar uma nova família a partir de um usuário desligado; 

• Permite inserir um usuário desligado em uma nova família; 

• Permite a geração de relatórios pré-definidos informando o período para extração 

dos dados; 

• Exibir aos gestores painel com principais informações sobre os serviços prestados e 

equipamentos socioassistenciais do município; 

• Restringi informações sigilosas dos usuários cadastrados para os profissionais com 

função técnico de nível médio nos equipamentos socioassistenciais; 

• Permitir a identificação da data de inclusão do cadastro;  

• Permitir a identificação do responsável ou pessoa de referência na família;  

• Famílias Acompanhadas;  

• Distribuição das famílias por programa social;  

• Distribuição das famílias por situação de violência identificada;  

• Distribuição das famílias por situação de vulnerabilidade;  

• Painel para gestores com exibição gráficas das informações; 

• Permitir a integração do sistema, através de webservices ou outro meio homologado 

pelo município; 

• Permitir o acesso ao sistema de qualquer ponto que tenha conexão com a internet; 

• Controle de Acesso: a ferramenta deve permitir que as funcionalidades do sistema 

sejam acessadas de acordo com a autorização de perfil em nível de inclusão, 

alteração e aprovação e consulta, permitindo o acesso a um usuário ou a um grupo 

de usuários; 
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• Relatórios e Indicadores de Desempenho: o sistema deve permitir a extração de 

relatórios e indicadores de acesso aos conteúdos e funcionalidades, permitindo o 

monitoramento e a visualização dos dados; 

• Requisitos Técnicos Mínimos Exigidos para Prestação dos Serviços pela 

CONTRATANTE. 

As rotinas de backup para Banco de Dados e Arquivos de Software devem ser 

realizadas de acordo com a política definida pela CONTRATANTE; 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

• Módulo do software para o SUAS; 

• O Sistema deverá ter por finalidade, o gerenciamento e a simplificação dos serviços 

oferecidos pelas unidades de Assistência Social do município, combinando o 

controle eficiente à simplicidade de sua organização; 

• Deverá ter como funcionalidades, a coordenação de projetos e programas sociais, o 

requerimento e a concessão de benefícios, as visitas domiciliares, atendimentos 

individuais e coletivos dentre outros, oferecendo um sistema de consulta simples e 

objetivo, tornando rápida e precisa a obtenção das informações e do gerenciamento 

dos processos: 

• No que diz respeito ao cadastro das pessoas e famílias, estes devem seguir o 

modelo do Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

proporcionando ao governo municipal, o diagnóstico socioeconômico das famílias 

cadastradas, possibilitando a análise das suas principais necessidades; 

• O sistema deverá oferecer a possibilidade de o usuário anexar documentos 

digitalizados, e fotos dos cidadãos no cadastro das pessoas ou das famílias, emitir 

carteirinhas, fichas e declarações customizáveis; 

• O controle de despesas de cada família, assim como sua condição financeira, deverá 

estar integrado tanto ao cadastro da família quanto às visitas domiciliares, podendo 

ser atualizado em qualquer um dos módulos, da forma mais simples possível. A partir 

desses dados, deve ser elaborada a condição financeira da família; 

• Permitir o gerenciamento, de forma dinâmica, dos projetos e programas sociais 

oferecidos pela instituição; 

• Controlar as peculiaridades de cada projeto, como, por exemplo, o intervalo de idade 

e renda permitidas, exclusividade; 

• Controlar o período de vigência dos benefícios, assim como o valor destes; evitar a 

duplicação do benefício a uma mesma pessoa; 

• Permitir cadastro para grupos de benefícios; 

• Permitir cadastro de cotas para benefícios; 

• Controlar o histórico de registro, relacionando os projetos e programas sociais de que 

a pessoa, ou família, participe ou já tenha participado; 

• Deverá controlar os eventos realizados de cada projeto ou programa social bem 

como o controle de presença dos beneficiados nos mesmos; 

• Permitir o gerenciamento das concessões de benefícios. O Sistema na concessão 

deverá mostrar os benefícios já recebidos pela pessoa e/ou por sua família, 

contendo a data, o benefício, o valor, status da concessão além dos pareceres e do 
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profissional que fez a concessão, evitando, assim, a sobreposição de benefícios 

baseados na vigência e na natureza do benefício, e possibilitando uma análise 

rápida e fácil do histórico; 

• O sistema deverá oferecer um controle eficiente dos atendimentos individuais e 

coletivos realizados na unidade registrando desde o motivo pelo qual a pessoa 

procurou atendimento até aos pareceres e encaminhamentos. No caso do 

atendimento coletivo deverá oferecer a possibilidade de o usuário informar os 

participantes ou não; 

• Permitir que o profissional que realizou visita ou atendimento possa bloquear as 

informações, ficando somente visível para seu usuário e senha; 

• Permitir que a partir de um atendimento, seja possível realizar um agendamento, 

tanto de atendimento quando de visita domiciliar; 

• No que diz respeito às visitas domiciliares, o sistema deverá dar suporte às mesmas, 

permitindo o controle total da visita, assim como o seu motivo, do entrevistado, do 

desenvolvimento do caso, do parecer, das despesas constatadas, do profissional 

responsável pela visita, da composição familiar, do parentesco e das condições 

financeiras da família; 

• O sistema deverá permitir ao usuário o agendamento das visitas domiciliares; 

• O sistema deverá permitir o agendamento de atendimentos; 

• Possuir rotina de alerta para visitas e atendimentos agendados para o dia, assim 

como para projetos expirando; 

• Deverá conter, ainda, um controle de contratos e subvenções/concessão de recursos 

(contratos entre a Assistência Social e algumas entidades que recebem recursos da 

mesma). A partir dos contratos de subvenção, deverá ser feita a concessão do 

recurso, nela devendo ser informados: a data, a competência, a origem do recurso e 

o valor da concessão, além dos documentos fiscais apresentados pela entidade. A 

partir desses dados, o sistema deverá calcular saldo do contrato; 

• Permitir a importação do TXT do Cadúnico Web; 

• Possuir rotina de eliminar cadastro duplicado; 

• Possuir rotina de remanejando de pessoas entre famílias; 

• O sistema deverá oferecer vários relatórios gerenciais e estatísticos com a opção de 

visualização, impressão e exportação para outros formatos tais como: benefícios 

concedidos, pessoas, famílias, visitas agendadas e realizadas, atendimentos 

agendados e realizados, histórico de projetos e concessão de benefícios, extrato por 

pessoa e por família;  

• Permitir um controle avançado de usuários a partir de permissões de acordo com a 

sua função e a unidade em que trabalha; 

• Permitir rotina de cadastro das evoluções dos beneficiários e famílias; 

Banco de dados: 

• O banco de dados deve ser de plataforma livre, sem custos ou necessidades de 
licenciamento;  

• O banco de dados deve ser multi-plataforma, suportado em sistemas operacionais 
Windows e Linux.  
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Das especificações técnicas do software de gerenciamento de atendimentos e filas 

Infraestrutura tecnológica: 

• A solução deve ser entregue sem a necessidade de instalação dos ambientes e 

servidores do município. O serviço deve ser disponibilizado na nuvem; 

• A solução deve permitir acesso via WEB, compatível com os principais navegadores 

de mercado e suportar protocolo de conexão segura (HTTPS); 

• Disponibilizar suas funcionalidades através de mecanismos automáticos de acesso 

(WebService, RESTful), respeitando as mesmas regras de negócio e permissão de 

acesso da solução; 

• Ter compatibilidade para utilização nos sistemas operacionais Microsoft® Windows e 

Linux; 

• O sistema deve ser acessível pelos principais dispositivos móveis de mercado, tais 

como tablets e smartphones, nas plataformas android, iOS e Windows Phone, sem 

prejuízo às funcionalidades existentes na solução; 

• A solução deve ser capaz de integrar-se com os sistemas do município, através da 

utilização de WebServices (quando disponíveis) para manter a integridade das 

informações; 

 

Gerenciamento de Atendimentos e Filas: 

• Permitir realização de check-in (confirmação de presença) do cidadão que chega 

presencialmente no local de atendimento; 

• Permitir que o staff de atendimento do Município seja capaz de chamar o próximo 

cidadão ou próximo cidadão preferencial; 

• Receber avaliação dos cidadãos sobre os atendimentos realizados e disponibilizar 

relatórios de atendimento ao Município; 

• Informar a previsão de horário de atendimento ao cidadão final do município será 

atendido; 

• Enviar relatórios mensais sobre o tempo de espera dos cidadãos; 

• Possuir módulos para exibição em espera com previsão de atendimento em tempo 

real e chamada sonora de cidadãos; 

• Possuir módulos para utilização do sistema em totens de autoatendimento; 

• Possuir módulo do sistema back office para gerenciamento da fila de cidadãos; 

• Permitir imprimir a senha do cidadão que aguarda na fila; 

• Permitir customizar o formato de geração de senhas para os cidadãos, podendo 

alterar o prefixo ou a formação do código numérico; 

• Permitir a realização de um agendamento pelo próprio staff de atendimento do 

Município; 

• Permitir a visualização em tempo real dos picos de atendimento da semana, no 

serviço desejado; 

• Exibir a lista de cidadãos agendados para o dia corrente; 

• Exibir a lista de cidadãos confirmados para o dia corrente; 

• Exibir a lista de cidadãos presentes aguardando por atendimento para o dia corrente; 
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• Permitir informar os serviços realizados pelo Município; 

• Permitir informar as unidades do Município; 

• Permitir informar as recepções de cada unidade para realização de atendimento; 

• Permitir informar o profissional que realiza um determinado tipo de atendimento; 

• Permitir a opção de disponibilizar ou não os serviços do Município no aplicativo 

móvel; 

• Permitir ao cidadão final, selecionar o dia, horário e tipo de serviço para 

autoatendimento; 

• Para cada agenda cancelada, automaticamente notificar possíveis interessados em 

ingressar no horário vago. 

 

Gestão de Acessos: 

• Permitir atribuição de usuários e perfis de usuários a cada tipo de unidade de 

atendimento; 

• Permitir a utilização de um perfil apenas para a criação de múltiplas unidades de 

atendimento e profissionais que irão utilizar a plataforma; 

• Permitir que o administrador ou gerente, tenha acesso total às informações e 

manipulações de agenda, sessões e informações; 

• Permitir que o atendente possua acesso de realização de chamadas, agendamentos, 

check-in, e todo o controle necessário para a efetiva gestão e monitoramento da fila 

virtual e cidadãos presentes. 

 

Segurança: 

• Permitir login seguro do usuário no ambiente da plataforma; 

• Proibir que usuários cidadãos tenham acesso às informações dos usuários 

atendentes e de administração; 

• Permitir que um acompanhante possa acompanhar o atendimento de outro cidadão 

final no seu dispositivo a fim de ajudar o acompanhado; 

 

Infraestrutura tecnológica: 

• A solução deve ser entregue sem a necessidade de instalação dos ambientes e 

servidores do CONTRATADO; 

• A solução deve permitir o acesso através de aparelhos Smartphone Android para até 

as 3 versões mais recentes do Sistema Operacional; 

• A solução deve ser capaz de integrar-se com o Software de Gerenciamento de 

Atendimentos e Filas para permitir a configuração das opções de agendas, 

disponibilidade de serviços, recursos, etc para que o cidadão final possa gerir essas 

informações através do aplicativo; 

 

Das especificações técnicas das licenças de uso: 

• O licenciamento deve contemplar todos os acessos necessários para utilização da 

plataforma independentemente do número de usuários que utilizarem a plataforma; 
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• O licenciamento deve permitir quantidade ilimitada de acessos simultâneos durante o 

período de vigência do contrato; 

• A solução deverá ser instalada pela CONTRATADA de modo a atender todos os 

requisitos especificados neste termo de referência; 

• Configurar a conexão de internet para utilização da solução; 

• Configurar todas as variáveis de ambiente necessárias para o pleno funcionamento 

da solução; 

• Cadastrar estrutura organizacional da Assistência Social; 

• Importar/cadastrar todos os funcionários do município para os serviços que serão 

oferecidos na plataforma de atendimento ao cidadão final; 

• Responsável pela demanda por parte da CONTRATADA; 

• Responsável pela demanda por parte da CONTRATANTE; 

• Autorização para execução dos trabalhos; 

• A CONTRATANTE poderá definir outros itens a serem informados; 

• A CONTRATADA só poderá iniciar as atividades após autorização formal da 

CONTRATANTE. 

• A CONTRATADA será considerada concluída e apta para pagamento, quando a área 

demandante homologar as entregas e autorizar a publicação em ambiente de 

produção mediante apresentação do termo de homologação devidamente assinado; 

• Modulo do software de abertura de suporte técnico; 

• Possuir servidor de aplicação plataforma livre (software livre); 

• Possuir linguagem de programação livre (software livre); 

• Possuir sistema cem (100%) Web, sem emuladores e outras ferramentas para 

publicar aplicações Windows na Web 

• Permitir a abertura de suporte técnico com tramitação interna na CONTRATANTE, 

antes do envio a CONTRATADA. O sistema deverá permitir: 

• CONTRATANTE:  Unidade/usuário realiza o cadastro do suporte técnico; 

• CONTRATANTE: Secretaria recebe as solicitações, revisa e defini prioridades;  

• CONTRATADA: Recebe solicitação da CONTRATANTE: Secretaria, realiza e 

registra o atendimento; 

• Permitir o cadastro de usuários com hierarquia e grupo de trabalhos; 

• Definir privilégios detalhados para grupos de usuários: somente leitura, modificar, 

atualizar, etc; 

• Permitir criar fluxo de trabalho para revisão, aprovação e priorização de solicitações 

pelo Gestor da Prefeitura, antes da solicitação ser enviada ao fornecedor; 

• Usuário da Prefeitura irá cadastrar a solicitação; 

• O sistema envia a solicitação de forma automática para a Gestor; 

• O Gestor irá revisar, aprovar, priorizar e enviar via sistema ao fornecedor; 

• Permitir a abertura de solicitações ao fornecedor via Web, definindo o tipo de 

solicitação, prioridade e impacto da solicitação; 
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• Permitir gerenciar as solicitações por grupo de trabalho, todo o usuário de um 

determinado grupo de trabalho terá total visibilidade sobre as solicitações 

cadastradas no sistema, mesmo as solicitações que foram cadastradas por outro 

usuário que pertence ao grupo; 

• Permitir atribuir solicitações a um suplente designado; 

• Permitir gerenciar todo ciclo de vida das solicitações; 

• Visualizar o tempo de solução das solicitações;  

• Visualizar o tempo em cada etapa do fluxo de trabalho das solicitações; 

• Visualizar em qual grupo de trabalho está uma determinada solicitação; 

 

Instalação e implantação do software: 

• O software deverá ser implantado, incluindo a conversão de dados, instalações, 

homologação e treinamento dos usuários em no máximo 30 (trinta) dias contados da 

assinatura do contrato;  

Treinamento: 

• A CONTRATADA deverá ministrar os treinamentos e capacitação técnica aos 

servidores municipais da CONTRATADA, atendendo aos seguintes requisitos 

mínimos: 

• Capacitar todos os servidores municipais da Secretaria de Assistência Social; 

• Disponibilizar instrutores qualificados para ministrar os treinamentos. A 

CONTRATANTE poderá solicitar a substituição, caso o (s) instrutor (es) não atender 

a qualidade e didática necessárias para a capacitação dos servidores municipais; 

• Disponibilizar todo ambiente de tecnologia para os cursos práticos de utilização do 

sistema; 

• Disponibilizar material pedagógico; 

• Os treinamentos serão presenciais; 

• Todos os treinamentos devem ser realizamos no município da CONTRATANTE; 

Suporte técnico: 

• A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico através dos seguintes canais: 

A. Telefone; 
B. Sistema Web; 
C. Presencial (quando necessário). 

 

• Para o suporte via telefone, a CONTRATADA deverá fornecer um número local ou 
um 0800. 
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Demonstração técnica do funcionamento do sistema: 

• O objetivo da demonstração técnica do funcionamento do sistema é garantir que a 

empresa vencedora do certame atende todas as exigências técnicas estabelecidas 

neste certame. A demonstração deverá seguir a seguintes definições: 

• A análise e julgamento da demonstração técnica serão realizados e conduzidos pelo 

Pregoeiro com o apoio técnico de uma comissão constituída por profissionais da 

CONTRATANTE; 

• A CONTRATANTE irá definir a data e horário da demonstração, sendo que a 

demonstração poderá ser agendada para o mesmo dia da licitação; 

• A LICITANTE será responsável por fornecer todos os equipamentos, sistemas e 

materiais necessários para a demonstração; 

• A LICITANTE será responsável por todos os custos diretos e indiretos da 

demonstração;  

• A demonstração técnica deverá ser realizada na sequência crescente do ANEXO – 

TERMO DE REFERÊNCIA; 

• A demonstração técnica deverá atender todos os requisitos descritos no ANEXO – 

TERMO DE REFERÊNCIA; 

• Após demonstração, sendo reconhecido atendimento ao Termo de Referência, a 

LICITANTE será declarada vencedora do certame; 

• Após demonstração, sendo rejeitado software por não atendimento ao Termo de 

Referência, será convocada as licitantes subsequentes na ordem de classificação 

para a realização da demonstração técnica do sistema. 

 
 

Piracaia, 29 de outubro de 2020. 
 
 
 

Departamento de Assistência Social 
 
 
 
 
 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
 
1 – O valor global estimado para a contratação é de R$ 14.996,67 (Catorze mil novecentos e 
noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). 
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ANEXO II – MODELO DA CREDENCIAL 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de 
direito, a empresa........................, com sede na.................................., devidamente  
inscrita no CNPJ nº ................ e Inscrição Estadual nº ...................., representada por 
seu sócio-gerente Sr.(a)......................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 
.................... e do CPF nº ........................., nomeia e constitui seu representante o(a) 
Sr.(a)...................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ................... e do CPF nº 
..............................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa 
outorgante no Pregão nº ................, instaurado pela Prefeitura Municipal de Piracaia, em 
especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de 
lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de 
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

Local e data. 

Assinatura pelo responsável pela outorga. 

 

Obs.: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato 
social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  ................ 

Processo nº .................. 

 

..................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
................................, com sua sede.........................................., em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, DECLARA que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima 
indicado. 

 

Local e data. 

 

Assinatura do representante legal 

Nº do RG 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

Eu..................................., representante legal da 
empresa................................., interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº................. da Prefeitura Municipal de Piracaia, declaro sob as penas da lei, que, a 
empresa ....................................encontra-se em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal. 

     Local e data. 

 

    Assinatura do representante legal 

      Nº do RG 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 

.............................................................., (nome da empresa) com sede na 
..................................................., (endereço) inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., 
através de seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3º e seus 
parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006,  DECLARA sob as 
penas da lei, que é: 

 
      Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 

incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
  

                          Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

Em ...... de ..................de 20___. 

 

DECLARA também, que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento dessa situação 

 

 

........................................................................................ 
(nome e assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO Nº ......./2020 

 
PROCESSO Nº **/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº **/2020 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
 

Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado a Prefeitura do 
Município de Piracaia, CNPJ nº 45.279.627/001-61, sita a Av. Dr. Cândido Rodrigues, nº 
120, representada por seu Prefeito Municipal, Dr. José Silvino Cintra, brasileiro, casado, RG 
28.816.741-7, CPF Nº 187.777.738-29, residente na Alameda das Flores, n° 35, Boa Vista – 
Piracaia SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado 
........................., com sede em ................/SP, CEP .........., ................., ..........., CNPJ 
..............., doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela 
senhor: ................,  RG ............. SSP-SP, ..............., firmam o presente contrato de acordo 
com o que consta do Pregão Presencial nº 31/2016, que fica fazendo parte integrante deste, 
sujeitando-se, ainda, às normas da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 2.819/2006 com as alterações do Decreto Municipal 3.446/09 e Decreto 
Municipal Nº 4.106/2015, Decreto Municipal 4189/2016, bem como a LC 123/06 com 
redação dada pela LC 147/14, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, sob as cláusulas e condições 
seguintes e em consonância com o instrumento convocatório 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PARA GESTÃO INTEGRADA DO “SUAS-SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL”, COM INTEGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 
ÓRGÃOS GESTOR, CRAS, CREAS E ABRIGO MUNICIPA, conforme descrição do Anexo I 
– Termo de Referencia do Edital, bem como de conformidade com a proposta e demais 
elementos do processo nº 1182/2020, que ficam fazendo parte integrante e inseparável 
deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações e responsabilidades da Contratada: 
 
I – Prestar os serviços, objeto do contrato na forma pactuada e de acordo com o termo de 
referência; 
 
II – Dar ciência ao Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade 
existente na prestação dos serviços, mesmo que não sejam de sua competência; 
 
III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente, em situações referentes a utilização do sistema; 
 
IV – A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada das 
responsabilidades previstas neste contrato; 
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V – ser responsável pela implantação, os serviços de conversão dos dados existentes, pelos 
layouts fornecidos pela contratante, customização e instalação dos sistemas e treinamento 
necessários à transferência dos conhecimentos que possibilitem o domínio dos sistemas por 
parte do CONTRATANTE; 
 
VI – Não se apropriar de dados pertencentes à contratante, guardando o respectivo sigilo e, 
além disso, fornecer ao término/rescisão do contrato quando solicitados.  
 
VII A contratada compromete-se a manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital. 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:  

1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando 
os pagamentos de acordo com a cláusula de pagamento. 

2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à execução da contratação; 

3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratação; 

4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

5 - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da Unidade 
Requisitante CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666/93;  

6 - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
artigo 70 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

CLÁUSULA QUARTA – DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E TREINAMENTO 
 

1 - IMPLANTAÇÃO 

1.1 - O software deverá ser implantado, incluindo a conversão de dados, instalações, 

homologação e treinamento dos usuários em no máximo 30 (trinta) dias contados da 

assinatura do contrato;  

2 - TREINAMENTO:  
2.1 A CONTRATADA deverá ministrar os treinamentos e capacitação técnica aos 

servidores municipais da CONTRATADA, atendendo aos seguintes requisitos mínimos: 

2.2 Capacitar todos os servidores municipais da Secretaria de Assistência Social; 
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2.3 -Disponibilizar instrutores qualificados para ministrar os treinamentos. A 

CONTRATANTE poderá solicitar a substituição, caso o (s) instrutor (es) não atender 

a qualidade e didática necessárias para a capacitação dos servidores municipais; 

2.4 - Disponibilizar todo ambiente de tecnologia para os cursos práticos de utilização do 

sistema; 

2.5 - Disponibilizar material pedagógico; 

2.6 - Os treinamentos serão presenciais; 

2.7 - Todos os treinamentos devem ser realizamos no município da CONTRATANTE; 

 
CLÁUSULA QUINTA -  DO SUPORTE TECNICO 

1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico através dos seguintes canais: 

A. Telefone; 
B. Sistema Web; 
C. Presencial (quando necessário). 

 
2 - Para o suporte via telefone, a CONTRATADA deverá fornecer um número local ou um 
0800. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

  
1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, para posterior verificação 
da conformidade dos serviços com as especificações deste edital. 
 
1.1 - O recebimento dos serviços ficará a cargo da Unidade Requisitante, que anotará 
as falhas que observarem e as providências necessárias para saná-las ou ainda, a recusa 
da CONTRATADA em saná-las. 
 
1.2 - Constatada qualquer irregularidade no fornecimento do serviço, a empresa prestadora 
de serviço se obriga a sana-la imediatamente. 
 
2 – Constatada a regularidade dos serviços, emitirá o órgão municipal competente termo de 
recebimento provisório que acompanhará a documentação fiscal para empenho contábil; 

 
3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento 
integral da quantidade e das especificações contratadas. 
 
4 - A CONTRATADA responde, nos termos da legislação civil, pela qualidade dos serviços, 
devendo substituir imediatamente aquele que apresentar vício, ainda que sanável.    
 
CLÁUSULA SETIMA -  DOS VALORES 
 
O valor deste contrato é de R$ .................(................), sendo R$..........(.......) mensais, a ser 
pago na forma especificada na cláusula decima deste instrumento. 
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CLÁUSULA OITAVA -  DA DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da dotação 
consignada no orçamento vigente da CONTRATANTE, codificada sob o nº ***. 
 
CLÁUSULA NONA -  DO PAGAMENTO 
 
1 - A Contratada emitirá, no primeiro dia útil de cada mês, a nota fiscal referente aos 
serviços prestados no mês anterior de LOCAÇÃO do software, conforme relatório do 
Sistema Implantado e proposta de Valores que deu origem a este contrato, sendo que o 
período de locação só será contado a partir da validação da implantação a ser emitida pela 
Administração Municipal. 
 
2  - As notas fiscais emitidas pela Contratada deverão ser pagas pelo Contratante em até 10 
(dez) dias contados da data de sua emissão. 
 
3 - Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, 
incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado. 

4  - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida. 

5 - Nas Notas Fiscais referente a entrega do objeto desta licitação deverão constar a 
indicação do banco, agência e número de conta em que os pagamentos serão efetuados. 
 
6 – Para o pagamento, deverão ser apresentadas cópias autenticadas das guias de 
recolhimento do INSS, FGTS, ISS e cópia autenticada da relação de empregados e folha de 
pagamento do (s) funcionário(s) da empresa, vinculado(s) aos serviços objeto deste Edital. 
Mediante a apresentação das vias originais e respectivas cópias, a autenticação poderá ser 
realizada pelo departamento competente para análise da regularidade da prestação dos 
serviços, que posteriormente, encaminhará os referidos documentos com a(s) respectiva(s) 
Nota(s) Fiscal(is). 
 
7 - Os tributos devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato, inclusive aqueles 
incidentes diretamente sobre a atividade de prestação de serviços de informática, 
particularmente o ISS, constituem ônus da Contratada, na forma em que a norma tributária 
os define. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 
1 - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, IV, da Lei 
nº 8.666/93, desde que haja interesse público na avaliação da Prefeitura Municipal de 
Piracaia, podendo ser reajustadas a cada doze meses pela variação do IPCA/IBGE no 
período anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS PENALIDADES 
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1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 
da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a 
defesa prévia:  
 
1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido ou 
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento sobre o valor do 
contrato. 
 
1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos serviços: 
1.2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento),                
calculada sobre o valor total da Ordem de Serviço, por dia de atraso;  
1.2.2 – A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação;  
 
1.3 – Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
Ordem de Serviço; 
1.3.1 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à 
Contratada, após a sua imposição; 
 
1.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e 
consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1 - Fazem parte integrante do presente contrato o Pregão Presencial 24/2020, o Termo de 
Referencia, a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais elementos dela 
constantes. 
 
2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões, a juízo da Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco pôr 
cento) do valor  inicial atualizado do contrato, nos termos do disposto no art 65, § 1º, da Lei 
Federal nº8.666/93, podendo ser considerado, ainda, o que dispõe o inciso II, acrescentado 
ao parágrafo 2º do referido artigo 65 pela Lei Federal nº 9.648/98. 
 
 3 – O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
   
4 – O contratado responde exclusivamente por todos os encargos, qualquer que seja a sua 
natureza, decorrentes do fornecimento dos serviços. 
 
5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, indenizações, 
transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA -  DA RESCISÃO 
 
1 - A CONTRATANTE, poderá a qualquer tempo e sem ônus ou  responsabilidade, rescindir 
este contrato independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extra, 
quando a CONTRATADA:  
  

1.1 - Deixar de cumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato; 
 1.2 - Suspender o serviço, sem justa causa ou força maior; 
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 1.3 - Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
 1.4 - Não dar ao serviço andamento capaz de atender o prazo estabelecido; 
 1.5 - Incidir em qualquer das hipóteses previstas no artigo 78,  Incisos I  a  XII  e  
XVII da Lei Federal nº 8.666/93; 
 1.6 - Em caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE,  previstos no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 1.7 – É facultado, ainda, ao município, na vigência de contrato de fornecimento 
parcelado, promover pesquisas periódicas de mercado a fim de verificar se as vantagens 
iniciais da proposta estão sendo mantidas. Verificada, a qualquer tempo, que elas estão 
incompatíveis, será o contratado notificado a restabelece-las, sob pena de rescisão 
unilateral do contrato no interesse da administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-  DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, 
Lei Federal 8.883/94, Lei Federal 9.648/98 e demais atualizações, pelas Medidas 
Provisórias e pela legislação específica, cujos efeitos atinjam este instrumento, inclusive nos 
casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qualquer outro por mais privilegiado que 
seja, para nele serem dirimidas as dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente perante duas testemunhas, 
para que o mesmo produza todos os seus devidos e legais efeitos. 
 

Piracaia, .... de ........ de 2020. 
 
 
CONTRATANTE:__________________________________ 
                   Dr. José Silvino Cintra – Prefeito Municipal                                        
 
 
CONTRATADA:____________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS : 1 - __________________________________ 
 
 
                                2 - __________________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRACAIA  
 

CONTRATADO: .................................. 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM) ...../2020 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE 
PARA GESTÃO INTEGRADA DO “SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL”, 
COM INTEGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ÓRGÃOS GESTOR, CRAS, CREAS E 
ABRIGO MUNICIPAL 
 
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. 
 
 
   Piracaia, ________ de ________________________ de 2020 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: JOSÉ SILVINO CINTRA 

Cargo: PREFEITO 

RG 28.816.741-7, CPF Nº 187.777.738-29 

Data de Nascimento: 21/10/1978 
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Alameda das Flores, n° 35, Boa Vista – Piracaia SP, CEP: 12970-000 

E-mail institucional: gabinete@piracaia.sp.gov.br 

E-mail pessoal: silvinodentista@gmail.com 

Telefone(s): (11) 4036-2040 

 

Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
 
Nome: JOSÉ SILVINO CINTRA 

Cargo: PREFEITO 

RG 28.816.741-7, CPF Nº 187.777.738-29 

Data de Nascimento: 21/10/1978 

Alameda das Flores, n° 35, Boa Vista – Piracaia SP, cep 12970-000 

E-mail institucional: gabinete@piracaia.sp.gov.br 

E-mail pessoal: silvinodentista@gmail.com 

Telefone(s): (11) 4036-2040 

 
 
Pela CONTRATADA: 
 
Nome: _________________________________________________________ 
 
Cargo:__________________________________________________________ 
 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
 
 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
 
E-mail institucional ________________________________________________ 
 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
 
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO VIII – Modelo de Proposta de Preço 

 
AO 
MUNICIPIO DE PIRACAIA 
 
PROCESSO Nº 706/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 
 
 
O(A) _________ (nome da empresa)_____, sediada na ____________, nº_____, CEP 
_________, na cidade de ___________, Estado ___________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________, por meio desta apresenta sua Proposta de Preço para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PARA GESTÃO INTEGRADA DO 
“SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL”, COM INTEGRAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS, ÓRGÃOS GESTOR, CRAS, CREAS E ABRIGO MUNICIPAL, conforme 
descrição do Anexo I – Termo de Referencia deste Edital. 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

 
 
FASE 1 
 

 
Implantação do 

sistema, 
migração de 

dados e 
treinamento, 
incluindo as 
atividades 

descritas no 
termo de 

referência. 

 
Serviço 

 
01 

(um) 

   
 
 
 

 
FASE 2 
(à partir 
do 1º mês 
até o 
término da 
vigência 
contratual) 

Licenciamento de 
uso do sistema 

conforme as 
especificações 
constantes do 

termo de 
referência. 

 
 

Mês 

 
 

12 
(doze) 

   

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 

 
R$ ______ 

 
O VALOR GLOBAL da presente proposta, é de R$ ____,__ (___________________) 
 
Os preços ofertados estão expressos em moeda corrente nacional e neles incluem-se todos 
os tributos incidentes sobre os serviços. 
 
Esta proposta tem validade por 60(sessenta) dias contados da data de abertura do 
certame. 
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DADOS BANCÁRIOS EM NOME DA LICITANTE:  
 
BANCO (Nº E NOME) ____________________________   
 
AGENCIA_______________________ 
 
CONTA CORRENTE___________________ 
 
 
Local ____________  Data ______ / _______ / ________ 
 
 
Nome do Representante Legal que assinará o contrato__________________________ 
CPF______ 

                                        
Cargo/ Função:____________________ 

 
...................., ... de ......................de ........ 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
(assinatura do representante legal da licitante) 

CPF................./Cargo.................... 
 
 

Obs1: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a licitante. 
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ANEXO IX 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE FINANCIADOR OU NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA 
ELEITORAL 

 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ........../2020 da Prefeitura do Município de Piracaia 
 
 
Eu ....................................................., representante legal da empresa 
.........................................., CNPJ N.º ................................., declaro sob as penas da Lei 
que a empresa acima, assim como seus sócios, é ou foi financiadora de campanha 
eleitoral no município, no período..............ou não é nem foi financiadora de campanha 
eleitoral no município. 
 

Local e data. 
 
 
 
      _______________________________ 
      Nome do representante 
                                                                 RG ...................., 

          CPF ...................., 
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ANEXO X 
Declaração de não possuir impedimento para contratação 

 
 
 
 
 
    A (nome da empresa licitante...........), com sede nesta (.....) 
Estado de (.......), à Rua  (......),nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. (.....), 
neste ato representada por seu (cargo do representante.....), (nome do representante.......), 
portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que subscreve a presente, 
declara, por este e na melhor forma de direito, que não possui nenhum tipo de impedimento 
para celebrar contratos com a Administração Pública de Piracaia, e que não está apenada 
com DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE por qualquer entidade da administração pública, 
ficando em caso positivo, ressalvado à Comissão Julgadora da Licitação, o direito de 
analisar o fato para eventual impugnação, observados os termos do Edital da Licitação 
Pregão Presencial nº 45/2016, e dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara 
ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela 
Comissão Julgadora da Licitação, ou pela Prefeitura Municipal Piracaia, quanto a 
habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos 
permitidos à licitante. 
      
 

 
 

xxxxxxx, (dia...) de (mês...) de 2016. 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


