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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EDITAL

Através do presente,  a  empresa abaixo identificada solicita  desta Comissão o  envio  do
Edital do procedimento a seguir:

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 02/2018

Objeto:

A presente Licitação tem por objeto a contratação  de empresa, mediante
Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de software de empresa
especializada no fornecimento  de sistemas de gestão empresarial
denominado  ERP (Enterprise  Resource  Planning  -  Especificações
constantes no Termo de Referência) para a CODISE – COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE.

Razão Social:

CNPJ:

Fone / Fax:

E-mail:

Responsável:

Local e data:

____________________, ____/____/________

_______________________________________
Assinatura do Representante

Este formulário deverá ser encaminhado ao e-mail: jadson.correia@codise.se.gov.br

____________________________________________________________________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE.

PROCESSO Nº 019.401.00639/2018-4

SETOR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

BASE LEGAL

Este  procedimento  licitatório  obedecerá  integralmente  à  Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Observará também Lei Estadual
6.206/2007, Lei Estadual 5.848, de 16/03/2006, Lei 6.640/2009 e as
cláusulas e condições constantes deste Edital.

OBJETO:

A presente Licitação tem por objeto, mediante Sistema de Registro
de  Preços, aquisição  de  software  de  empresa  especializada  no
fornecimento de sistemas de gestão empresarial denominado ERP -
Enterprise Resource Planning.

DIA HORÁRIO

CREDENCIAMENTO 27/06/2018 09:00

ABERTURA DAS PROPOSTAS 27/06/2018 09:20

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo explicitadas neste Edital
será observado o horário de Brasília/DF, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE
Endereço: Avenida Heráclito Rollemberg 4.444-Distrito Industrial de Aracaju  – Aracaju/Se –
CEP: 49030-640.
Telefone (79) 3218-1075
OBSERVAÇÃO:  Os  interessados  deverão  acessar  o  site  da  CODISE,
www.codise.se.gov.br,  o  Portal  Comprasnet,  www.comprasnet.se.gov.br,
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/# onde o edital estará disponível ou dirigir-se a CODISE
no endereço acima citado munido de 01 (um) dispositivo de armazenamento (Pen Drive)
para que seja copiado o Edital.
A Empresa interessada em participar do certame deverá formalizar o pedido de Edital em
anexo e encaminhar para o e-mail: jadson.correia@codise.se.gov.br

1.0 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – A  Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE e este Pregoeiro,
designado pelo Ato Normativo nº 06 de fevereiro de 2018 Portarias nº 148 de 29 de agosto de 2018,
tornam  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  na  data,  horário  e  local  já  indicados
anteriormente,  realizar-se-á  licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do  tipo  MENOR
PREÇO POR LOTE, para  REGISTRO DE PREÇOS,  visando a contratação do objeto deste
Edital.
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1.2 –  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,  por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. Os trabalhos serão
conduzidos  por  servidor  da  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe  –  CODISE,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
a página eletrônica http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/#

2.0 – DO OBJETO:

2.1 – O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o registro de preço para aquisição de software de
empresa  especializada  no  fornecimento  de  sistemas  de  gestão  empresarial  denominado  ERP
(Enterprise Resource Planning), conforme especificações técnicas constantes do Anexo I deste edital.

3.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 – As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE
para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da
unidade orçamentária contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos
constarão na respectiva Ata (Anexo IX) e no contrato (Anexo XI).

4.0 – FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS:

4.1  –  Decai  do  direito  de  solicitar  esclarecimentos  dos  termos  do  edital  de  licitação  perante  a
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para
recebimento das propostas.

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO:

5.1 – Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico,
mediante petição a ser enviada para o endereço de e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha
deste edital.

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante
que  não  o  fizer  antes  do  segundo  dia  útil  que  anteceder  a  data  fixada  para  recebimento  das
propostas.

6.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e seu Anexo.

6.2  –  Estarão impedidos  de participar,  direta  ou indiretamente,  de qualquer  fase deste  processo
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.2.1 – estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2 – estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de
contratar, impostas pelo Estado de Sergipe.
6.2.3 – sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4 – estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;
6.2.5 – isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco  por  cento)  do  capital  com  direito  a  voto  ou  controlador,  responsáveis  técnicos  ou
subcontratados;
6.2.6 – sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7.0 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 – coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
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7.1.2 – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 – abrir as propostas de preços;

7.1.4 – analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 – desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor
preço;

7.1.7 – verificar a habilitação do proponente;

7.1.8 – declarar o vencedor;

7.1.9 – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 – elaborar a ata da sessão;

7.1.11 – encaminhar o processo à autoridade superior para homologação.

8.0 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:

8.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao BBMNET. (art. 3º, do
Decreto Estadual 26.533/2009).

8.2 – A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos do
sistema eletrônico BBMNET, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
canceladas  por  solicitação  do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  BBMNET,  por  ato  devidamente
justificado.

8.3  –  As  pessoas  jurídicas  ou  firmas  individuais  deverão  credenciar  representantes,  mediante  a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BBMNET”.

8.4  –  Em sendo sócio,  proprietário,  dirigente  (ou  assemelhado)  da empresa  proponente,  deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CODISE – Companhia de
Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe  ou  a  BBMNET a  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6  –  O credenciamento do fornecedor  e  de seu representante legal  junto  ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

9.0 – PARTICIPAÇÃO:

9.1 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante  credenciado  e subsequente encaminhamento da  proposta  de preços,  por  meio do
sistema eletrônico no sítio http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/#, opção “LOGIN”, observando data
e horário limite estabelecidos.

9.1.1  –  As  propostas  de  preço  deverão  ser  encaminhadas  eletronicamente  até  data  e  horário
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste Edital.

9.2  –  Caberá  ao  fornecedor  acompanhar  as  operações no  sistema eletrônico  durante  a  sessão
pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

____________________________________________________________________________________
Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640
CNPJ: 13.146.642/0001-45 - Fone: 79 3218-1000 Fax: 79 3218-1015, www.codise.se.gov.br



Página 5 de 79

9.3 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível  aos licitantes para a  recepção dos lances,  retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.3.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos  participantes  na  opção
“consultar mensagens” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da
sessão.

9.4 – Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.5  –  O  andamento  do  procedimento  de  licitação  entre  a  data  de  abertura  das  propostas  e  a
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/#,  que  veiculará  avisos,  convocações,  desclassificações  de
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

10.0 – DA PROPOSTA DE PREÇOS:

10.1 – O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigências  contidas  no  Edital  e  seus  anexos,  inclusive  quanto  a  especificações  do  objeto.  O
fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta)  dias consecutivos,
contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

10.3  –  Os  preços  deverão  ser  cotados  em  moeda  corrente  nacional  e  preenchidos  no  campo
apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais
como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do
objeto licitado.

10.4 – A proposta de preços deverá ser cotada de acordo com o detalhamento constante no Termo de
Referência (Anexo I).

11.0 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

11.1 – A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com
a divulgação  das  propostas  de preços  recebidas  pelo  sítio  já  indicado  no  item 9.1,  passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 – Aberta  a etapa competitiva,  os representantes dos licitantes deverão estar  conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.2.1  –  Para  efeito  da  disputa  de  preços,  as  propostas  encaminhadas  eletronicamente  pelos
licitantes serão consideradas lances.

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde
que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.

11.3  –  Com  o  intuito  de  conferir  celeridade  à  condução  do  processo  licitatório,  é  permitido  ao
pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de até 10 lotes da mesma licitação.

11.3.1 – O pregoeiro comunicará aos licitantes, após a abertura da sala de disputa, a sua opção por
realizar a disputa simultânea de lotes, se for o caso.

11.3.2  –  Em regra,  a  disputa  simultânea  de  lotes  obedecerá  à  ordem sequencial  dos  mesmos.
Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem
sequencial.

11.4 – O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública.
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11.5 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro.

11.6  –  Após  o  término  do  tempo  normal  de  disputa  o  sistema  disponibilizará  um  tempo  extra,
aleatoriamente  determinado  pelo  sistema  eletrônico,  durante  o  qual  se  apresentará  aviso  de
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos.

11.7  –  O  Sistema  eletrônico  informará  as  propostas  de  menor  preço  de  cada  participante
imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

12.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

12.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL,
podendo  encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  diretamente  ao  licitante  que  tenha
apresentado o lance de menor valor global, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir
sobre  sua  aceitação,  observados  os  prazos  para  fornecimento,  as  especificações  técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 – Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do
valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.

12.3  –  Encerrada  a  etapa  de  lances  da  sessão  pública  e  ordenadas  as  ofertas,  o  pregoeiro
comprovará  a  regularidade  de  situação  do  autor  da  melhor  proposta,  avaliada  na  forma  da  Lei
10.520/2002. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação
contidas nos itens 13.0 e 14.0 deste Edital.

12.3.1 – O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após o término da sessão de disputa de lances do último lote do pregão, via e-mail do
pregoeiro  indicado na primeira  folha  deste  edital,  a  proposta  final  de preços,  os  documentos  de
habilitação  elencados  no  item  13.0  deste  Edital,  bem  como  eventual  documentação  específica
constante do Anexo I (Termo de Referência).

12.3.2 – A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as
exigências  do  Anexo  I  deste  edital),  juntamente  com  os  documentos  originais  ou  suas  cópias
autenticadas deverão ser protocolados, no prazo de até 03 (três) dias consecutivos, contados a partir
do término da sessão de disputa, no seguinte endereço: Avenida Heráclito G. Rollemberg S/N° –
Distrito  Industrial  de  Aracaju  –  CEP:  49.035-670  –  Aracaju/SE  –  CODISE  –  Companhia  de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe, ou encaminhados no mesmo prazo através de serviço de
postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou outro método de entrega rápida equivalente.

12.3.2.1 – Os prazos indicados nos itens 12.3.1 e 12.3.2 iniciam-se simultaneamente, devendo os
licitantes  cumprir  ambos.  Independente  de  manifestação  do  pregoeiro  sobre  a  documentação
encaminhada  por  e-mail,  o  envio  (ou  protocolo)  dos  documentos  originais,  ou  suas  cópias
autenticadas, é sempre obrigatório.

12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá
apresentar  documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 12.3.1  e  12.3.2,  a
contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

12.3.4  – A inobservância  aos prazos elencados nos itens 12.3.1 e 12.3.2,  ou ainda o envio dos
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital
ensejará  inabilitação  do  licitante  e  consequente  desclassificação  no  certame,  salvo  motivo
devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.4 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável,  ou se o licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.5 – Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as
exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexequíveis.
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12.6 – Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços
de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.7  –  Constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  edital,  inclusive  as  exigências  de
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

13.0 – DO TESTE DE ACEITAÇÃO (PROVA DE CONCEITO)

13.1 – Após a classificação, serão feitos testes para aceitação do sistema integrado de gestão, da 
seguinte maneira:

 1. A  CODISE deverá,  através  de  um técnico  ou  uma  comissão  de  técnicos,  elaborar  um
relatório de aceitação dos testes aqui descritos;

 2. Os testes visam comprovar o atendimento aos requisitos mínimos obrigatórios deste termo de
referência conforme descrito abaixo;

 3. A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação formal do técnico ou da
Coordenadoria de Licitações e Contratos da CODISE, para apresentar o sistema em pauta
para os devidos testes;

 4. A  licitante  classificada  em  primeiro  lugar,  deverá  instalar/configurar  o  sistema  em  dois
computadores  para  representar  o  servidor  e  um  como  cliente  para  comprovar  o
funcionamento do sistema. Tudo de responsabilidade da licitante;

 5. Durante  a  demonstração,  o  sistema  deverá  estar  on-line  para  a  demonstração  do
funcionamento real do sistema, o qual não poderá ser simulação;

 6. Fica a critério da comissão de técnicos, adicionar aos testes, mais funcionalidades previstas
neste edital, para confirmar que não se trata de uma simulação; 

 7. A licitante só será aprovada no teste se atender a todas as funcionalidades;

 8. Os testes serão realizados sempre com presença dos representantes da comissão CODISE
atribuídas para este fim. As funcionalidades padrões a serem avaliadas serão:

RECURSOS FUNCIONALIDADES
ATENDE?

SIM  NÃO

1) Cadastro 
Geral

1. Efetuar um cadastro de um fornecedor, e comprovar que será
único  e  deverá  ser  integrado  com  os  demais  módulos  do
sistema;

2. Efetuar um cadastro de um funcionário, e comprovar que será
único  e  deverá  ser  integrado  com  os  demais  módulos  do
sistema;

3. Efetuar  um  cadastro  de  uma  certidão  negativa  de  um
fornecedor (Dívida Ativa, FGTS, Municipal, Estadual, etc.), de
modo  que  seja  única  e  que  possa  ser  integrado  com  os
demais módulos do sistema;

4. Demonstrar a geração de Consultas e Relatórios, e que possa
ser realizada em todos os módulos;

2) Contabilidade 1. Efetuar um cadastro de lançamento contábil  com no mínimo
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duas classificações diferentes de apropriação;

2. Demonstrar a importação do arquivo .xml de uma Nota Fiscal
na Contabilidade ou Almoxarifado;

3. Demonstrar  que  o  sistema  atender  a  legislação  do  Sped
Fiscal, Sped Contabil, Sped Contribuições;

3) Finanças

1. Demonstrar que o sistema está preparado para elaboração do
Orçamento  com  os  seguintes  elementos:  Naturezas  de
Receita, Naturezas de Despesa, Fonte de Recursos, Unidades
Funcionais\Departamentos\Setores  e  Aplicação\Projeto.  O
relacionamento  dos  elementos  caracteriza  uma  Dotação
Orçamentária de Despesa ou de Receita;

2. Efetuar um cadastro de dotação de Despesa;

3. Gerar um Borderô de Pagamento;

4. Gerar  um  arquivo  remessa  CNAB240.  O  arquivo  remessa
deve  estar  homologados  pelos  bancos:  Banco  do  Brasil,
Banese e CAIXA.

4) Licitações

1. Efetuar  um cadastro  de Modalidade de Licitação de acordo
com a Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Lei 13.303/2016;

2. Efetuar um cadastro de uma Comissão de Licitação;

3. Efetuar um cadastro de uma Licitação

4. Efetuar  uma  anexação  de  um  arquivo  na  Licitação.  Ex.:
Parecer, Justificativa, Edital ou Publicação;

5) Contratos

1. Efetuar um cadastro de Tipo de Contrato;

2. Efetuar um cadastro de Tipo de Alteração Contratual (Aditivos)

3. Efetuar  um  cadastro  de  contratos  e  convênios  com
especificação dos dados de fornecedor, número, tipo, objeto,
data  de celebração,  datas  de  vigência,  data  de publicação,
veículo de publicação, dados do parecer jurídico, processo de
licitação  originário,  especificação  se  o  contrato  é  de
Obra/Engenharia, especificação se o recurso é oriundo de um
convênio  e  opção  de  anexar  ao  cadastro  o  contrato
digitalizado;

4. Efetuar  um  cadastro  de  reajuste  do  contrato.  Deve  ter  a
dotação  orçamentária  informada  e  validar  se  existe  saldo
orçamentário;

6)Informações 
Gerenciais

1. Dashboard de consultas e relatórios referente as informações 
geradas em todos os módulos;

7)Processos 
Jurídicos

1. Efetuar um cadastro de uma Comarca e uma vara;

2. Efetuar um cadastro de um Advogado;

3. Efetuar um cadastro de um processo judicial ou administrativo;
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4. Efetuar a emissão de um relatório de processos

9) Almoxarifado

1. Efetuar um cadastro de Grupos de Itens de Materiais;

2. Efetuar um cadastro de Item;

3. Efetuar uma Entrada de Material;

4. Efetuar uma Saída de Material;

10) Patrimônio

1. Efetuar um cadastro de bem móvel;

2. Efetuar um cadastro de bem imóvel;

3. Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua
depreciação  acumulada,  corrigidos  e  convertidos  para  a
moeda  atualmente  vigente,  a  partir  do  valor  de  compra
constante da nota fiscal;

4. Demonstrar a integração com a contabilidade;

11) RH

1. Demonstrar  a  geração  de  folhas  de  diversos  tipos  (Extra,
Rescisão, Benefícios, Férias, Abono de Férias, 13ª Salário e
etc.) para cada funcionário no mês;

2. Demonstrar integração com o sistema de contabilidade;

3. Demonstrar checklist com listas das possíveis inconsistências
de  lançamentos  e  validações  para  auxiliarem  o  gestor  de
recursos humanos;

4. Demonstrar  o  cadastro  de  evento,  devendo  controlar  as
incidências  de  forma  positiva  ou  negativa  sobre  impostos
como: Imposto de Renda, Previdência Social, FGTS, Salário
família,  Rais,  13º  salário,  composição  de  médias  de  férias,
composição de média de 13º.

13.0 – DA HABILITAÇÃO:

13.1 – A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação e qualificação:

13.1.1 – Para Habilitação Jurídica:

13.1.1.1 – registro comercial, no caso de empresa individual;

13.1.1.2 – ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;

13.1.1.3  –  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;

13.1.1.4 – declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93.

13.1.2 – Para Qualificação Econômico-Financeira:
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13.1.2.1  –  certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  expedida  pelo
Cartório de Distribuição da sede da licitante.

13.1.3 – Para Regularidade Fiscal:

13.1.3.1 – inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

13.1.3.2 – Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;

13.1.3.3  –  Certificado  de  regularidade  perante  o  FGTS  demonstrando  situação  regular  no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.1.3.4 – Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal (abrangendo os
débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e as contribuições previdenciárias e de
terceiros), Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.

13.1.4 – Para Regularidade Fiscal Trabalhista:

13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

13.1.5 – Para Qualificação Técnica:

13.1.5.1 – A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido
por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  comprove  aptidão  para  o  fornecimento,
pertinente e compatível com o objeto da licitação.

13.2 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da CODISE, mediante conferência com os originais.
As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

13.2.1 – Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente.

13.3 – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da
licitação,  quaisquer  esclarecimentos  sobre  documentos  já  entregues,  fixando-lhe  prazo  para
atendimento.

13.4 – A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação,
salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

14.0  –  DO  TRATAMENTO  DIFERENCIADO  ÀS  MICROEMPRESAS,  EMPRESAS  DE
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento
da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

14.1.1.1 – O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito
ao tratamento diferenciado.

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o sistema
eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art.
44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

14.1.2.1  –  Considera-se  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
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superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

14.1.2.2  – Não ocorre  empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir  a
condição de microempresa,  empresa de pequeno porte  ou cooperativa.  Nesse caso, o pregoeiro
convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3 e 13.0
deste edital.

14.1.3  –  Caso  ocorra  a  situação  de  empate  descrita  no  item 14.1.2.1,  o  pregoeiro  convocará  o
representante  da  empresa  de  pequeno  porte,  da  microempresa  ou  da  cooperativa  mais  bem
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance
registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo
acima  indicado,  as  demais  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  ou  cooperativas  que
porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na
ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro,
que encerrará a disputa do lote na sala virtual,  passando a correr o prazo para apresentação da
documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3 deste edital.

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a
preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do
início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4  – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada,  de licitante  não enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do
empate de que trata esta cláusula.

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor
proposta  passa  a  ser  a  da  próxima  licitante  não  enquadrada  como  microempresa,  empresa  de
pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem
classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.

14.1.4.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de
mensagens”, iniciado o prazo para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
conforme item 12.3 deste edital.

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
jurídica.

14.1.6  –  Havendo  alguma restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será  assegurado  às
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis
para  a  regularização da documentação,  cujo  termo inicial  corresponderá ao momento  em que o
proponente for declarado vencedor do certame. O prazo de 5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado
por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

15.0 – DOS RECURSOS:
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15.1 – O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável de 24
(vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote (item 12.7).

15.1.1 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes
classificados e desclassificados.

15.1.2  –  A manifestação  da  intenção  de  recorrer  deve  ser  formalizada  em campo específico  do
sistema de licitações www.bbmnetlicitacoes.com.br.

15.1.3  – A falta  de manifestação imediata  e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.

15.1.4  –  O  licitante  terá  03  (três)  dias  corridos,  contados  a  partir  do  encerramento  do  prazo
manifestação da intenção de recurso, para protocolar, no endereço constante no item 15.3, a peça
recursal  original  acompanhada do contrato  social  ou do instrumento de procuração que conceda
poderes  de  representação  da  empresa  nesta  licitação.  Os  demais  licitantes  ficarão,  desde  logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.

15.1.5  –  Na hipótese de encaminhamento tempestivo da peça recursal  ou das contrarrazões de
recurso  através  de  serviço  de  postagem,  obrigatoriamente  do  tipo  SEDEX ou  outro  método  de
entrega rápida equivalente, e, por qualquer motivo, os referidos documentos não sejam protocolados
nesta Companhia no prazo estabelecido no item 15.1.4, o pregoeiro somente conhecerá o recurso ou
as contrarrazões de recurso se o licitante tiver encaminhado os referidos documentos, acompanhados
do contrato social ou do instrumento de procuração, no mesmo prazo, para o endereço de e-mail do
pregoeiro indicado na primeira folha deste edital.

15.1.5.1 – O conhecimento do recurso ou das contrarrazões de recurso na forma descrita no item
anterior está condicionada ao protocolo, ainda que posterior, dos documentos originais, consoante
disposto no item 15.1.4.

15.2 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

15.3 – Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao
Pregoeiro e protocolados junto à Avenida Heráclito G. Rollemberg S/N° – Distrito Industrial de Aracaju
–  CEP:  49.035-670  –  Aracaju/SE  –  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de
Sergipe, nesta Capital, em dias úteis, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade
competente que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e contrarrazões devem fazer menção ao
número do Pregão Eletrônico, número do processo e do órgão solicitante da licitação.

15.4 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s)
objeto da contestação.

15.5  –  O  acolhimento  do  recurso  importa  a  invalidação  apenas  dos  atos  não  suscetíveis  de
aproveitamento.

16.0 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

16.1 – Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando
não se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Diretor Presidente a adjudicação do
lote ao licitante declarado vencedor.

16.2 – Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3 – A homologação é ato de competência do Diretor Presidente da CODISE.

17.0 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

17.1 – Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias corridos, nas
condições estipuladas neste edital e em seus anexos, no almoxarifado da CODISE.

____________________________________________________________________________________
Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640
CNPJ: 13.146.642/0001-45 - Fone: 79 3218-1000 Fax: 79 3218-1015, www.codise.se.gov.br



Página 13 de 79

17.2 O seu recebimento dar-se-á de acordo com o artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, e artigo 15, §
8º da Lei 8.666/93.

17.3.  O contratado é obrigado a corrigir,  remover ou substituir,  totalmente às suas expensas,  os
produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o
objeto desta licitação.

17.4.  A Nota  Fiscal  de  fornecimento  deverá  ser  emitida  em conformidade  com as  unidades  de
fornecimento indicadas no anexo I do edital e da proposta do fornecedor.

17.5. No caso de a entrega de produtos importar valor superior ao limite máximo estabelecido para o
convite, previsto no artigo 23, inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, os produtos serão recebidos pela
comissão a que alude o artigo 15, § 8º da Lei de Licitações.

17.6.  O  aceite  ou  aprovação  do(s)  produto(s)  pela  Administração  Pública  não  exclui  a
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades  com  as  especificações  estabelecidas  neste  edital  e  seus  anexos,  verificadas
posteriormente, garantindo-se à Administração Pública as faculdades previstas no artigo 18 da Lei n.º
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

18.0 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

18.1 Homologado o resultado da licitação, a CODISE, convocará, licitante vencedor para no prazo de
até 3 (três) dias assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) cujo modelo está em Anexo, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso formal de atendimento nas condi-
ções estabelecidas.

18.1.1 O prazo estabelecido no caput deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

18.2 A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviços nas condições esta-
belecidas do Edital. A recusa injustificada de fornecedor classificado nas condições previstas nos su-
bitens acima deste Título em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das
penalidades neste Edital.

18.2.1 É facultado a CODISE quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e
condições estabelecidos,  convocar o licitante remanescente,  obedecida a ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, para, após
comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a ARP.

18.3 A existência de preços registrados não obriga a CODISE a firmar a contratação que dele poderá
advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo as-
segurada ao beneficiário do registro a preferência da prestação dos serviços em igualdade de condi-
ções.

18.4  Para assinatura da ARP será exigida comprovação das condições de habilitação consignadas
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do compromisso, e ain-
da:

18.4.1 Caberá à licitante vencedora da licitação:

a) Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar – comparando – a minuta
com o instrumento obrigacional definitivo;
b) Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a firmar
em seu nome a referida Ata de Registro de Preço;
c) O exame a que alude o item “a” dar-se-á no recinto da CODISE, podendo ser utilizado todo o tem-
po necessário à análise e conferência das peças mencionadas, desde que respeitado o expediente
normal de trabalho;
d) Excepcionalmente, poderá a CODISE permitir a retirada da minuta da Ata de Registro de Preços,
para exame e assinatura pela detentora do registro com prazo definido.
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e) Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordân-
cia ou inconformismo a quaisquer cláusulas da Ata de Registro de Preço que guardem absoluta con-
formidade com sua minuta, em expressão e substância.

18.5 A partir da assinatura da ARP, o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos de serviços do Ge-
renciador e ao cumprimento de todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabí-
veis em caso de descumprimento.

19.0 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES
(CARONA)
19.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resultante deste procedimento licitatório será utilizada pela
CODISE (órgão gerenciador), sendo permitida a adesão por qualquer órgão ou entidade da adminis-
tração pública, órgãos ou entidades.

20 – DA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO

20.1 A contratação será efetivada após a assinatura da Ata de Registro de Preços, com a assinatura
de Termo de Contrato, cuja minuta está em Anexo.

20.2 A recusa injustificada do adjudicatário em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o contrato, no
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções
deste Edital, bem como o cancelamento do registro do fornecedor.

20.4 O contratado obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões julgados necessários pelo Con-
tratante nos limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

20.5 Para a emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, assinatura da ARP é necessá-
rio que os documentos exigidos para a contratação não se encontrem com o prazo de validade venci -
do. Caso não seja possível a CODISE renová-los via internet, a CONTRATADA deverá providenciar
sua atualização e apresentá-los à Coordenadoria de Licitações e Contratos no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a solicitação.

20.6 Quando o adjudicatário não apresentar situação regular na data da emissão da Nota de Empe-
nho, ou recusar-se injustificadamente em retirar a Nota de Empenho ou assinar o contrato, no prazo
estabelecido, a CODISE convocará, na ordem de classificação, o licitantes remanescente para fazê-lo
em iguais condições e prazo, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação, independentemente
das sanções cabíveis;

20.6.1  É facultado a CODISE, quando todos os convocados  não apresentarem situação regular na
data da emissão da Nota de Empenho, ou recusar-se injustificadamente em retirar a Nota de Empe-
nho ou assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, para, após
comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a ARP e posteriormente assi -
nar o Contrato.

21. DA VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO

21.1 – A Ata terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. O Contrato terá vigência por
12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos, até o limite estabelecido no Inciso II do art. 57 da Lei n°. 8.666/93, com vistas à obtenção
de preços e condições mais vantajosas para a administração.

22. – DA FORMA DE PAGAMENTO:

22.1  –  O  Órgão  Contratante,  após  o  exato  cumprimento  das  obrigações  assumidas,  efetuará  o
pagamento a Contratada em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir do
recebimento e aceite da Nota Fiscal.

23. – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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23.1 – O licitante que se recusar a injustificadamente, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da
convocação pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe em receber a
autorização de fornecimento ou o contrato de fornecimento, ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo e fazer declaração falsa, conforme o caso, a CODISE poderá aplicar as seguintes sanções,
garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual nº
24.912/07:

24. DAS PENALIDADES E MULTAS

24.1 – Pelo atraso injustificado na execução do contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado,  conforme  o  caso,  o  Contratante  poderá  aplicar  à  Contratada  as  seguintes  sanções,
garantida a previa defesa:

24.2 – Advertência;

24.3 – Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, em decorrência do atraso injustificado no fornecimento;

24.4 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total
ou parcial do mesmo;

24.5  –  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

24.6 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

24.7 – A contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e entidades pertencentes à
Administração Pública Estadual,  pelo prazo de até  05 (cinco) anos,  garantido o  direito  prévio  da
citação e da ampla defesa, em quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade quando:

24.7.1 – Ensejar o retardamento de execução do objeto deste Contrato;
24.7.2 – Não mantiver a proposta, injustificadamente;
24.7.3 – Comportar-se de modo inidôneo;
24.7.4 – Fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;
24.7.5 – Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

25. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

25.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação,  podendo a CODISE –
Companhia de desenvolvimento Econômico de Sergipe revogá-la, no todo ou em parte, por razões de
interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento
dos participantes da licitação.

25.2 – A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os
termos e condições deste Edital.

25.3 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a  CODISE  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,  independentemente  da
condução ou do resultado do processo licitatório.

25.4 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitação.  A  falsidade  de  qualquer  documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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25.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

25.6  –  Somente  serão  aceitos  as  propostas  e  os  lances  encaminhados pelo  sistema eletrônico,
conforme informação no preâmbulo deste Edital.

25.7 – Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início
e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam e  vencem os  prazos  em dias  de  expedientes  na
CODISE – Companhia  de Desenvolvimento Econômico de Sergipe,  com exceção ao tópico 15.1
deste Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou
feriado, ainda assim, contará para os fins legais.

25.8 – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CODISE, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório,
vedada a inclusão posterior  de documento ou informação que deveria  constar  no ato da sessão
pública.

25.9 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.

25.10 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre  os proponentes,  desde que não comprometam o interesse da Administração,  a
finalidade e a segurança da contratação.

25.11 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Estado.

25.12 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada,
a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos
licitantes do pregão eletrônico.

25.13 – Após o envio da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.14 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições
constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

26. – FORO:

26.1 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será
o da Comarca de Aracaju/SE.

26.0 – SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

26.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

26.1.1 – MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL

26.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

26.3 – ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO;

26.5 – ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO;

26.6 – ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL;

26.7 – ANEXO VI – DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO;

26.8 – ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

26.9 – ANEXO VIII – MODELO DE MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;

26.10 – ANEXO IX – QUADRO DEMONSTRATIVO DA ADESÃO INICIAL
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Aracaju/SE, ___ de junho de 2018

JADSON DIAS CORREIA
Pregoeiro

____________________________________________________________________________________
Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640
CNPJ: 13.146.642/0001-45 - Fone: 79 3218-1000 Fax: 79 3218-1015, www.codise.se.gov.br



Página 18 de 79

Anexo I – Termo de Referência
Pregão Eletrônico nº 02/2018

Objeto:  Aquisição  de  software de empresa especializada no fornecimento de sistemas de
gestão  empresarial  denominado  ERP (Enterprise  Resource  Planning)  para  a CODISE  –
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe.
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Objeto

Registro  de  preços  para  aquisição  de  software  de  empresa  Especializada  no  fornecimento  de
sistemas de gestão empresarial ERP (enterprise resource planning) incluindo aquisição de sistema
customizado  com  garantia  e  atualizações,  suporte  e  prestação  de  serviços  de  implantação  e
treinamento do sistema setorizado e integrado de gestão empresarial  pública de acordo com as
especificações contidas neste projeto e seus anexos.

Estudo de cenário

A CODISE possui apenas a contabilidade e o almoxarifado informatizada, porém, com uma licença
restrita  de  uso.  Os  demais  setores  e  serviços  como:  financeiro,  patrimônio,  estoque,  jurídico,
compras,  contratos,  licitações,  protocolo,  dentre  outros  não  são  informatizados,  o  que  torna  os
serviços da empresa de difícil gestão e acompanhamento.
Os serviços que ainda são manuais  não possuem relações diretas com os sistemas atuais,  e a
empresa não tem procedimentos sistematizados, o que dificulta a andamento dos processos e sujeito
a erros que atrasam o andamento das atividades da Companhia.
Neste  contexto,  revela-se  assim,  instrumento  indispensável  ao  gestor  público  a  implantação  de
sistemas informatizados que unifica todas as necessidades de gerenciamento da sua empresa em um
só sistema  para nortear a sua tomada de decisões com vistas a aperfeiçoar a gestão, perante a
escassez  de  recursos  ter  o  controle  das  atividades  e  gastos  da  empresa,  além  de  garantir  a
celeridade, o cumprimento dos prazos e evita as falhas humanas.
O que o setor de informática desta Companhia, vem buscando suprir as demandas das mais diversas
áreas com eficiência, qualidade e racionalidade, estando atento às necessidades atuais e buscando
tendências e inovações tecnológicas. Entretanto, diante do diminuto corpo técnico e em razão da
complexidade da  matéria,  não dispõe de equipe suficiente  e  apta  para  desenvolver  os  sistemas
necessários a substituição dos já existentes e dos processos que hoje são manuais e em planilhas,
que trata de procedimentos e metodologias obsoletas, com seus funcionários trabalhando no seu
limite.

Resultados esperados

Existem no mercado, uma gama de soluções prontas que atendem às necessidades da Companhia
em suas diversas atividades, de forma integrada e a um custo acessível.
Em função das condições expostas no cenário desta Companhia, citadas acima, a CODISE encontra-
se empenhada, em implantar sistemas que possam trabalhar de forma integrada com os órgãos do
governo, financeiros e fiscalizadores, como DIRPF, TCE, Esocial, Sped, dentre outros, com base em
sistemas em consonância com a legislação vigente de forma automatizada.
Portanto é necessária a implantação do sistema de gestão empresarial para que possa reduzir os
trabalhos manuais e fornecer a todas as suas unidades, bases de dados atualizadas em tempo real,
facilitando  o  processo  de  decisão  gerencial,  através  das  informações  coletadas,  melhorando  a
qualidade  dos  seus  gastos  e  consequentemente,  reduzindo  as  possibilidades  de  perdas,  e
princialmente um melhor atendimento e execução de suas atividades.

Objetivo do termo de referência
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Este  termo  serve  para  criação  de  uma  ATA de  REGISTRO  DE PREÇOS que  tem por  objetivo
descrever as etapas e atividades a serem executadas para a aquisição parcelada em 60 meses de
software de gestão empresarial ERP.
O  sistema  deverá  ser  disponibilizado,  pela  empresa  contratada,  e  instalado  nos  servidores  da
CODISE  ou  em  data  center  da  contratada  conforme  a  condição  técnica  do  órgão  para  o
funcionamento  de  toda  a  solução.  A contratada  será  responsável  pela  instalação,  configuração,
configurações de backups dos sistemas e o correto funcionamento do sistema conforme a descrição
técnica.

Descrição do Objeto

O sistema  será  adquirido  pela  Companhia  com todos  os  serviços  necessários  para  o  completo
funcionamento  da  solução.  As  atividades  que  serão  desenvolvidas  pela  empresa  que  estão
contempladas neste termo, são:

Implantação
Compreende a execução de atividades técnicas, executadas por profissionais especializados, com o
propósito deixar os equipamentos servidores e estações da Companhia, configurados e prontos para
ao perfeito acesso ao ERP, através de instalações e atualizações de softwares, testes e instalação do
hardware, teste de conexões de rede da contratante para garantir o perfeito funcionamento e acesso
ao sistema.  A implantação  deverá  seguir  um cronograma acordado  entre  as  partes.  A empresa
apresentará um relatório com a situação de cada equipamento.

Migração
Compreende na transferência dos dados existentes na CODISE. A contratante deverá disponibilizar
para a licitante a base de dados, através de arquivos ou acesso de leitura a base existente para que a
mesma possa fazer a migração das informações que são compatíveis com o novo sistema, evitando
redigitação e erros humanos. Maiores informações deverão ser obtidas durante a visita técnica;

Integração com os Sistemas Vigentes
A CODISE softwares como o PSDI que devem estar integrados com o sistema ERP, que deverão ser
trabalhados junto a equipe de desenvolvimento da contratante e contratada.

Aquisição do Software
Será adquirido o software e módulos complementares conforme a tabela de itens deste termos, pagos
em 60 parcelas. O software terá licença dos direitos de uso, sem limite de usuários, com garantias e
suporte, atualização de versões durante a vigência do contrato no prazo de 5 anos. Em função de se
tratar de um software que gerencia todas as informações da Companhia, a aquisição das licenças
têm prazo indeterminado tipo ‘perpétua’ sem direito a suporte e atualização na ausência de contrato.
A CODISE não pode ficar sem operar e acessar as suas informações, devido à dependência de
condições legais de uso após a conclusão ou paralisação do contrato.

Suporte Técnico
Compreende ao atendimento à distância e/ou presencial de demandas visando solucionar problemas
relacionados ao funcionamento sistema, esclarecimento de dúvidas, para orientação quanto ao uso
do  sistema,  a  identificação  e  correção  de  defeitos  ou  falhas  apresentados  por  problemas  de
infraestrutura ou mal  uso do sistema. Após a implantação, a empresa contratada deverá fazer  o
acompanhamento intensivo, no local da instalação do sistema, por um prazo de 90 (noventa) dias,
para  acompanhamento  do  funcionamento  das  atividades,  junto  aos  técnicos  da  Companhia,  e
conforme a descrição das especificações descritas neste termo.

Treinamento
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Qualificação dos usuários da CODISE, dividido em turmas, conforme a necessidade do órgão, de
acordo com as especificações contidas neste termo de referência.

Desenvolvimento de Funcionalidades
Novas  funcionalidades  poderão  ser  implementadas  conforme  a  necessidade  da  Companhia,  de
acordo com os serviços descrito no Termo, mantendo o sistema sempre atualizado com as mudanças
que são inerentes aos serviços da empresa.

A contratada deverá manter o sistema sempre atualizado com as legislações inerentes e vigentes ao
serviço prestado, já incluso no valor da aquisição pelo período de 5 Anos.

Software e Serviços
Lote/It
em

Software/Serviço Justificativa Qtde

01
01

Sistema Base com 
Suporte Técnico

Cadastro de Informações, 
Contabilidade e Finanças, 
Licitações e Contratos

1

02
Módulo de Informações 
gerenciais

Central de informações gerenciais 
que centraliza e consolida todas as
informações da empresa relativo a 
todos os módulos

1

03
Módulo Controle de 
Processos Jurídico

Controle e acompanhamento dos 
processos jurídicos, prazos, locais,
audiências, dentre outros.

1

04 Módulo Almoxarifado;
Controle e gerenciamento dos 
materiais de consumo e 
permanentes.

1

05 Módulo Patrimônio
Controle de e gerenciamento dos 
ativos Móveis e imóveis.

1

06
Módulo Recursos 
Humanos

Otimizar a gestão de 
colaboradores, abrangendo todo 
ciclo de permanência na empresa.

1

07
Instalação do sistema 
Base

Serviço de instalação do Item 01 
nos computadores conforme as 
especificações e prazos 
determinados neste termo.

1

08 Instalação de módulo 
adicional

Instalação individual referente aos 
itens 02 a 06  contratados, nos 

5
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computadores conforme as 
especificações e prazos 
determinados neste termo.

09
Treinamento do Sistema 
Base

Capacitação referente ao Item 01 
para as equipes de usuários que 
farão uso do sistema, e dos 
técnicos de atendimento local;

1

10
Treinamento de módulos
adicionais

Capacitação por módulo de 
usuários para os módulos 
referentes aos itens 03 a 06

5

11 Treinamento Gerencial
Capacitação para o uso do sistema
pelos gestores administrativo, 
referente ao módulo 02.

1

12 Treinamento de Suporte
Capacitação para técnicos de 
suporte.

1

13
Horas de 
desenvolvimento

Trata da necessidade de 
modificações, acréscimo de 
funcionalidades e integrações com 
sistemas legados especificamente 
para a atender às demandas 
adicionais da Contratante no 
decorrer do contrato.

300

Exigências para Habilitação Técnica

O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante.
Obrigatoriamente deverão constar os seguintes documentos:

1.  O proponente deverá apresentar  atestado(s)  de capacidade técnica,  emitido(s)  por empresa(s)
pública(s) ou privada(s), comprovando que tenha prestado serviços de locação ou fornecimento, e
desenvolvimento de soluções de sistemas de gestão empresarial em ambiente semelhante ao da
CODISE, com as funcionalidades mínimas de Contabilidade e Finanças, Licitações e Contratos;

1. Caso  a  documentação  seja  de  empresa  estrangeira,  a  mesma deverá  ser  acompanhada de
tradução para português, conforme Artigo 32 § 4o Lei 8.666 ou não será aceita;

2. Caso o licitante não seja o fabricante do software, deverá apresentar declaração do fabricante,
comprovando  a  capacitação  do  licitante  para  participação  específica  no  presente  edital,
garantindo que a licitante vencedora possua capacidade de entrega do sistema ofertado e tenha
poder de fazer customizações conforme as exigências técnicas deste termos de referência;
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3. O  proponente  deverá  apresentar  atestado  emitido  pela  Coordenadoria  de  Informática  da
CODISE,  comprovando que  o  mesmo realizou  visita  técnica  para  fazer  um levantamento  de
informações  de  infraestrutura,  sistemas  legados  e  comunicação  para  o  funcionamento  do
sistema. As visitas poderão efetivadas até 02 (dois) dias úteis antes da data da disputa, através
dos telefones 79-32181000(Geral), 79-32181081(Coordenadoria de Informática)

4. A equipe  técnica  da  CODISE  se  reserva  o  direito  de  realizar  diligências,  visitas  técnicas  e
entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos documentos apresentados pela empresa
proponente.

5. Caso  o  licitante  não  seja  o  fabricante,  deverá  apresentar,  no  mínimo,  01  (um)  profissional
certificado pelo fabricante ou instituto autorizado pelo respectivo fabricante da solução proposta.
Estes profissionais deverão prestar o suporte e o atendimento durante o período do contrato sem
comprometer a garantia do fabricante.

6. Para  garantir  o  funcionamento  e  o  acesso  ao  sistema,  analisando  a  infraestrutura  de
computadores e comunicação do contratante, identificar problemas relacionados ao desempenho,
acesso  e  uso  adequado  do  sistema,  o  proponente  deverá  apresentar  no  mínimo  01  (UM)
profissional com conhecimento em Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Sistema
da  Informação,  Engenharia  da  Computação  ou  processamento  e  dados  em  seu  quadro
permanente ou contratado comprovado através de: certificado de curso técnico ou diploma de
especialista/bacharel em instituições de ensino atestados pelo MEC (Ministério da Educação).

Condições gerais da proposta comercial
A Proposta Comercial deverá ser elaborada de forma a atender os seguintes requisitos e conter:

1. Ser apresentada em original, em papel timbrado da licitante ou apenas identificado com nome
e razão social da mesma, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todos os valores
propostos expressos obrigatoriamente em Real;

2. A oferta deve ser firme e precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao objeto desta licitação, sem
conter alternativas de preço ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de
um resultado;

3. Ter identificado o nome do responsável técnico ou representante legal da empresa abaixo da
assinatura;

4. Preços global e planilha de composição de preços conforme ANEXO II;

5. Estar com todos os impostos inclusos no preço ofertado;

6. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não previstas nesta licitação, nem preço ou
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

7. A  proposta  técnica  comercial  deverá  relacionar  todos  os  produtos/serviços  propostos,
indicando  sua  denominação  e  todas  as  características  que  identifiquem  unicamente  o  produto
ofertado;
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8. Prazo  de  validade  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da  data  de  abertura  das
propostas;

Testes para aceitação.
 1. A  CODISE deverá, através de um técnico ou uma comissão de técnicos, elaborar um 

relatório de aceitação dos testes aqui descritos;

 2. Os testes visam comprovar o atendimento aos requisitos mínimos obrigatórios deste termo de
referência conforme descrito abaixo;

 3. A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação formal do técnico ou da 
comissão de licitação da CODISE, para apresentar o sistema em pauta para os devidos 
testes;

 4. A licitante classificada em primeiro lugar, deverá instalar/configurar o sistema em dois 
computadores para representar o servidor e um como cliente para comprovar o 
funcionamento do sistema. Tudo de responsabilidade da licitante;

 5. Durante a demonstração, o sistema deverá estar on-line para a demonstração do 
funcionamento real do sistema, não poderá ser simulação;

 6. Fica a critério da comissão de técnicos, adicionar aos testes, mais funcionalidades previstas 
neste edital, para confirmar que não se trata de uma simulação;  

 7. Os testes serão realizados sempre com presença dos representantes da comissão CODISE 
atribuídas para este fim. As funcionalidades padrões a serem avaliadas serão:

RECURSOS FUNCIONALIDADES
ATENDE?

SIM  NÃO

1) Cadastro Geral

1. Efetuar um cadastro de um fornecedor, e comprovar que 
será único e deverá ser integrado com os demais módulos
do sistema;

2. Efetuar um cadastro de um funcionário, e comprovar que 
será único e deverá ser integrado com os demais módulos
do sistema;

3. Efetuar um cadastro de uma certidão negativa de um 
fornecedor (Dívida Ativa, FGTS, Municipal, Estadual, etc.), 
de modo que seja única e que possa ser integrado com os
demais módulos do sistema;

4. Demonstrar a geração de Consultas e Relatórios, e que 
possa ser realizada em todos os módulos;

2) Contabilidade 1. Efetuar um cadastro de lançamento contábil com no 
mínimo duas classificações diferentes de apropriação;
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2. Demonstrar a importação do arquivo .xml de uma Nota 
Fiscal na Contabilidade ou Almoxarifado;

3. Demonstrar que o sistema atender a legislação do Sped 
Fiscal, Sped Contabil, Sped Contribuições;

3) Finanças

1. Demonstrar que o sistema está preparado para 
elaboração do Orçamento com os seguintes elementos: 
Naturezas de Receita, Naturezas de Despesa, Fonte de 
Recursos, Unidades Funcionais\Departamentos\Setores e 
Aplicação\Projeto. O relacionamento dos elementos 
caracteriza uma Dotação Orçamentária de Despesa ou de 
Receita;

2. Efetuar um cadastro de dotação de Despesa;

3. Gerar um Borderô de Pagamento;

4. Gerar um arquivo remessa CNAB240. O arquivo remessa 
deve estar homologados pelos bancos: Banco do Brasil, 
Banese e CAIXA.

4) Licitações

1. Efetuar um cadastro de Modalidade de Licitação de acordo
com a Lei 8.666/1993, lei 13.303/2016 e lei 10.520/2002.

2. Efetuar um cadastro de uma Comissão de Licitação;

3. Efetuar um cadastro de uma Licitação

4. Efetuar uma anexação de um arquivo na Licitação. Ex.: 
Parecer, Justificativa, Edital ou Publicação;

5) Contratos

1. Efetuar um cadastro de Tipo de Contrato;

2. Efetuar um cadastro de Tipo de Alteração Contratual 
(Aditivos)

3. Efetuar um cadastro de contratos e convênios com 
especificação dos dados de fornecedor, número, tipo, 
objeto, data de celebração, datas de vigência, data de 
publicação, veículo de publicação, dados do parecer 
jurídico, processo de licitação originário, especificação se 
o contrato é de Obra/Engenharia, especificação se o 
recurso é oriundo de um convênio e opção de anexar ao 
cadastro o contrato digitalizado;

4. Efetuar um cadastro de reajuste do contrato. Deve ter a 
dotação orçamentária informada e validar se existe saldo 
orçamentário;

6)Informações 
Gerenciais

1. Dashboard de consultas e relatórios referente as 
informações geradas em todos os módulos;

7)Processos 
Jurídicos

1. Efetuar um cadastro de uma Comarca e uma vara;

2. Efetuar um cadastro de um Advogado;

3. Efetuar um cadastro de um processo judicial ou 
administrativo;

4. Efetuar a emissão de um relatório de processos

9) Almoxarifado 1. Efetuar um cadastro de Grupos de Itens de Materiais;
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2. Efetuar um cadastro de Item;

3. Efetuar uma Entrada de Material;

4. Efetuar uma Saída de Material;

10) Patrimônio

1. Efetuar um cadastro de bem móvel;

2. Efetuar um cadastro de bem imóvel;

3. Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua
depreciação acumulada, corrigidos e convertidos para a 
moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra 
constante da nota fiscal;

4. Demonstrar a integração com a contabilidade;

11) RH

1. Demonstrar a geração de folhas de diversos tipos (Extra, 
Rescisão, Benefícios, Férias, Abono de Férias, 13ª Salário
e etc.) para cada funcionário no mês;

2. Demonstrar integração com o sistema de contabilidade;

3. Demonstrar checklist com listas das possíveis 
inconsistências de lançamentos e validações para 
auxiliarem o gestor de recursos humanos;

4. Demonstrar o cadastro de evento, devendo controlar as 
incidências de forma positiva ou negativa sobre impostos 
como: Imposto de Renda, Previdência Social, FGTS, 
Salário família, Rais, 13º salário, composição de médias 
de férias, composição de média de 13º.

Representantes da contratada
1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá informar à CODISE os seus representantes
credenciados que serão responsáveis pela gerência e coordenação dos serviços contratados. Caso
haja mudança dos representantes da CONTRATADA durante a execução do contrato,  a CODISE
deverá ser imediatamente informada.

2. Cabe também à CONTRATADA apresentar a relação de seus profissionais técnicos contendo os
seguintes  dados:  Nome  completo,  Número  do  Registro  Geral  ou  da  Carteira  de  Identidade
Profissional e Número de Registro no Conselho Profissional, em consonância com as exigências da
habilitação técnica.

3. O Gerente do Contrato e o Coordenador dos Serviços da CONTRATADA serão os responsáveis
diretos pelas interfaces externas e internas, respectivamente com a equipe técnica da CODISE com a
equipe da CONTRATADA.

4. Em caso de impedimento dos titulares acima mencionados, qualquer que seja a natureza que der
causa a tal fato, deverá ser comunicado oficialmente o seu substituto no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, de modo a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços contratados.

5.  A fim de melhorar  a comunicação e atingir  os objetivos do contrato,  poderão ser  convocadas
reuniões  gerenciais  extraordinárias  com  os  representantes  da  CONTRATADA,  cabendo  ao
representante da parte interessada estabelecer agenda, local, data e hora, informando tais dados a
outra parte.  Estas reuniões não serão objetos de medição do contrato,  devendo serem previstas
como custo administrativo da CONTRATADA.
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Visita técnica
A visita de vistoria tem por objetivo dar à CODISE a certeza e a comprovação de que todos os
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas
de preços possam refletir  com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de
desconhecimento  das  características  dos  bens  licitados,  resguardando  a  CODISE  de  possíveis
inexecuções contratuais.

Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame,  a conferência  e a constatação prévia  de todos os detalhes e características técnicas do
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir
sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto.

Ficará a cargo do licitante a indicação dos profissionais que promoverão a visita, sendo certo que os
licitantes enviarão técnicos habilitados, por vezes, os próprios responsáveis técnicos, para que possa
obter as indispensáveis informações para bem formular as propostas.

O documento denominado “ATESTADO DE VISITA TÉCNICA”, constante do ANEXO I do presente
Termo  de  Referência,  que  será  emitido  pela  CODISE  no  ato  da  visita,  deverá  fazer  parte  da
documentação a ser apresentada pela LICITANTE.

Caso a empresa não queira fazer a visita técnica, deverá apresentar uma declaração, assumindo total
responsabilidade de que não pode alegar desconhecimento sobre quaisquer expectativas, condições
de contratação, implantação, locais, infraestrutura e serviços do projeto, tendo que assumir quaisquer
condições  para  colocar  o  sistema  em funcionamento  dentro  do  orçamento  apresentado  em sua
proposta.

Não  serão  consideradas  as  propostas  das  LICITANTES  em  cuja  documentação  não  constar  o
ATESTADO  DE  VISITA  TÉCNICA emitido  pela  CODISE  ou  a  declaração  de  responsabilidade
supracitada.

O agendamento da visita deverá ser realizado através dos seguintes contatos:
Telefone:79-32181000(Geral), 79-32181081(Coordenadoria de Informática)

Requisitos técnicos

A empresa vencedora, será responsável pela implementação e das atividades aqui definidos.

1. Características Gerais

Regras das Licenças de Uso

1. Por se tratar de uma aquisição do sistema e que contém informações gerenciais, administrativas, 
financeiras, patrimônio e processos, e para garantir que em hipótese alguma a empresa 
contratante fique sem acesso as suas informações ou tenham prejuízo de continuidade em seus 
serviços, quando da conclusão do contrato, mantendo-se sempre com todos os recursos 
disponíveis sem qualquer restrição, dessa forma, para atender a este termo deve atender as 
seguintes condições de licenciamento e serviços:
a. O licenciamento do uso é exclusivo para a contratante sem restrições de limites de quantidade 

usuários e de acesso simultâneos para todos os módulos.
b. Tratar de uma aquisição com suporte técnico por 5 anos, que ao final do contrato/aquisição o 

uso de todos os acessos aos módulos contratados devem ter caráter de prazo indeterminado 
tipo ‘perpétua’.

c. A contratante terá o direito a atualizações e/ou modificações, pertinentes a este termo, no 
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sistema pelo período de 5 anos;
d. A base de dados, com informações da contratante, sempre devem estar disponíveis para o 

acesso durante e depois do contrato pela contratada.
e. A aquisição do sistema não poderá apresentar incremento financeiro diferente do que foi 

previsto em proposta, para garantir a funcionalidade prevista neste termo;
f. O sistema deverá ser disponibilizado, pela empresa contratada, e instalado nos servidores da

CODISE ou  em data center  da contratada  conforme a condição  técnica  do órgão para o
funcionamento de toda a solução com as seguintes restrições, caso seja instalado em DATA
CENTER:
i. Ao final das prestações/contratado todos os sistemas devem estar funcionando e devem

estar instalados nos servidores da CODISE ou por ela determinada;
ii. Todos  os  software  de  quais  os  sistemas  dependa  para  o  seu  funcionamento  como:

Sistemas Operacional, Banco de Dados e Servidores de Aplicação, estejam devidamente
atualizados e licenciados;

g. Caso  a  empresa,  ao  decorrer  do  contrato/prestações  deixe  de  existir,  a  mesma  deverá
entregar  os  fontes  como  garantia  de  continuidade  de  funcionamento  dos  sistemas  pela
CODISE e o mesmo deve estar instalado na CODISE e em pleno funcionamento.

Características técnicas mínimas

1. O sistema a ser contratado deverá ter todas as suas funcionalidades e a base de dados totalmente
integrados a todos os módulos previstos neste termo, onde de um único ambiente/interface 
tenham acesso a todas as informações do sistema, padrão erp (enterprise resource Planning).

2. Preferencialmente, os servidores de banco de dados e de aplicação devem ser em software livre, 
caso contrário o licenciamento e atualizações destes sistemas devem ser de responsabilidade da 
empresa contratada e devem ser de uso perpétuo.

3. O software deverá ser instalado nos servidores da CODISE que podem estar lotados na CODISE 
ou na EMGETIS, é de responsabilidade da empresa a manutenção e atualização dos sistemas 
operacionais, servidores de aplicação, bancos de dados e backup;

4. O Sistema deve possuir um cadastro de usuários avançados com campos para armazenar: e-mail,
fotografia, data limite de expiração do acesso em dias contados a partir de uma data de referência 
ou em uma data específica, número de dias para trocar a senha e controle de permissão para 
acesso externo ao sistema

5. O Sistema deve possuir autorizações acumulativas por usuários, quando este for associado a mais
de um grupo de acesso ao sistema;

6. Todos os módulos devem ter:
7. O acesso autenticado com usuário e senha:

a. Log de ações dos usuários
b. Criação e geração de consultas e relatórios
c. Cadastro de dados com pesquisa, filtro, ordenação e impressão configuráveis pelos usuários.
d. Permitir cadastro de grupos de usuários, permitindo definir os perfis de acesso ao sistema 

(privilégios) para cada grupo de usuário;
8. O sistema deve registrar os acessos e tentativas de acesso ao sistema, identificando, usuário, 

nome do computador, data e horário;
9. Controlar o número de tentativas de acesso ao sistema, possibilitando o bloqueio de usuários ao 

esgotar tentativas;
10. Fazer automaticamente a consistência entre os cadastros para identificar a existência de cadastros

em duplicidade;
11. Envio de mensagens ao suporte pelo usuário (canal de comunicação)
12. Integração com a plataforma openoffice
13. Exportação de informações nos formatos texto, html, excel, rtf, doc e pdf
14. As licenças podem ter qualquer perfil de acesso conforme a necessidade do órgão.
15. Os Sistemas devem estar preparados para funcionar com os seguintes Sistemas Operacionais:  

Windows XP ou superior e atualizações futuras que ocorrerem durante a vigência do contrato.
16. Ser desenvolvido na plataforma Desktop ou Web.
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17. Se o sistema for WEB, deverá ser compatível com os navegadores Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Safari e Google Chrome;

18. O sistema deverá ser acessível remotamente pela empresa contratada para realização de ajustes 
ou manutenção conforme abertura de chamado realizado pela contratante atendendo as 
exigências dos níveis de suporte deste termo.

19. Possuir plena integração e comunicação ao Sistema de Auditoria e Gestão do Tribunal de Contas, 
visando a otimização dos trabalhos administrativos com migração plena dos dados necessários à 
alimentação do mesmo;

20. A base de dados do SISTEMA deverá possuir mecanismos de proteção contra acesso direto não 
autorizado. O acesso direto à base será restrito aos administradores responsáveis pela 
manutenção do SISTEMA e condicionado à assinatura de termo de responsabilidade específico.

21. Prover atualização online do sistema automaticamente sem a intervenção humana de modo a 
evitar a necessidade de o usuário ter que baixar uma nova versão. O Sistema deverá perceber que
existe uma versão nova e atualizar o computador automaticamente;
a. As modificações devem ser comunicadas antes de permitir a atualização, e devem ser 

autorizadas pela contratante que definirá a data e o horário.
22. Os relatórios dos Sistemas devem ser gerados, no mínimo, nos seguintes formatos de arquivos: 

PDF, RTF, XLS, TXT e JPG;
23. Os relatórios possam ser customizados pelo usuário ou pela empresa contratada conforme a 

necessidade do órgão dentro dos itens previstos neste termo;
24. Apresentar interface gráfica e em português;
25. Os Sistemas devem permitir que o próprio usuário gere uma exportação dos dados consultados 

em tela, para arquivo nos formatos PDF, XML, HTML e TXT;
26. Permitir que todos os relatórios sejam visualizados em tela sem a necessidade de impressão;
27. Possuir um único cadastro de Fornecedores e cadastro de Funcionários que atendam a todos os 

módulos do sistema;
28. Controlar a cronologia dos lançamentos;
29. Os sistemas da CODISE devem poder ser integrado à base de dados do novo sistema contratado 

ERP conforme condições estabelecidas em comum acordo;
30. Possibilitar a inclusão do logotipo da Contratante, que constará de todos os relatórios;
31. Prover a facilidade na busca das informações nas telas do sistema, o usuário deverá digitar a 

informação e o sistema ser capaz de encontrar em qualquer parte do cadastro, evitando informar o
critério de busca.

32. Deverão utilizar uma base única de dados;
33. A integração entre todos os sistemas deverá ser natural, de forma a não necessitar de arquivos 

auxiliares;
34. Não haverá limitação, seja para o número critério de busca.
35. Os Sistemas devem possuir um cadastro de usuários avançados com campos para armazenar: e-

mail, fotografia, data limite de expiração do acesso em dias contados a partir de uma data de 
referência ou em uma data específica, número de dias para trocar a senha;

36. Os Sistemas deverão possuir rotina de solicitação de cadastramento, exclusão e alteração de 
usuários e seus perfis, que será gerenciado mediante perfil exclusivo para essa funcionalidade;

37. Os Sistemas devem possuir um formulário que se permita consultar, visualizar e imprimir o log dos 
registros do sistema, por período, tipo de operação, usuário e formulário;

38. Os Sistemas devem possuir rotina interna e integrada ao próprio sistema, que permita a realização
de backup em arquivo-texto do banco de dados, pelo próprio usuário;

39. A empresa vencedora deverá manter versões que atendam a legislação vigente, promovendo 
atualizações em tempo hábil para cumprimento das obrigações legais, sem custos adicionais;

40. O Sistema deverá ter toda a sua comunicação com os operadores na Linguagem Português 
Brasileiro;

41. O Sistema deve permitir o acesso de consultas através de dispositivos móveis (smartphones e 
tablets);

42. A solução deve possuir mecanismos de segurança da informação relacionado à integridade, 
privacidade e autenticidade dos dados;
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43. O sistema deve ser customizado com as informações institucionais da CODISE e seus respectivos
setores sem custo adicional;

Suporte

1. O suporte que deve ser prestado pela empresa abrange a solução de problemas de funcionamento
do sistema e de atendimento de chamado para dúvidas, dos usuários que faz uso do sistema, 
sobre suas funcionalidades;

2. Para o suporte é previsto para o atendimento das 7:00 hs às 13:00 hs
3. O Suporte é divido em 3 níveis de criticidade, são eles:

a. Suporte Nível 1:
i. Suporte de primeiro nível de criticidade Baixa, onde não tem o comprometimento do 

funcionamento do sistema;
ii. Poderá ser Online ou presencial, para solucionar problemas comuns dos usuários e dirimir

dúvidas sobre o funcionamento do sistema como: Acesso, senhas, utilização de módulos, 
dúvidas sobre as funcionalidades, relatórios, procedimentos, etc

iii. Durante a abertura do chamado, a Contratante informará o nível de priorização, que 
poderá ser contestado pela empresa contratada, sempre após o atendimento;

iv. Não há restrições de acessos, qualquer usuário poderá utilizar este suporte;
v. A empresa contratada deverá disponibilizar sistema de registro dos chamados que 

possibilitem à Contratante a abertura e acompanhamento dos chamados.
b. Suporte Nível 2:

i. Suporte de criticidade Média, onde tem o comprometimento parcial do sistema, onde 
alguns usuários fiquem sem acesso ao sistema ou a algum módulo;

ii. Este suporte deverá ser executado On-line ou presencial obedecendo as cláusulas do SLA
deste termo

iii. Suporte para problemas devido o uso inadequado do sistema, como: Inserção de dados 
incorretos, dados corrompidos, problemas com o sistema no computador pessoal, perda 
de acesso, falha de conexão, etc;

iv. Este suporte por ser aberto por telefone, onde o número deve ser fornecido para o gestor 
do contrato pela contratada, e pela internet através do sistema;

v. Durante a abertura do chamado, a Contratante informará o nível de priorização, que 
poderá ser contestado pela empresa contratada, sempre após o atendimento;

c. Suporte Nível 3
i. Suporte de nível de criticidade alta, onde tem o comprometimento do sistema e os 

usuários não conseguem fazer uso dos sistemas;
ii. Este suporte tem que ser on-site;
iii. Caso o problema seja de infraestrutura do contratante a empresa limita-se a entregar um 

relatório com o diagnóstico do problema, no qual o conserto não é parte do contrato deste 
termo;
• Se dentre os problemas diagnosticados estiverem problemas da CONTRATADA, estes

deveram ser solucionados dentro do SLA;
• Refere-se A problemas da contratada tudo que estiver relacionado aos softwares e 

configurações necessárias para o funcionamento da solução descrita neste termo;
iv. Este suporte por ser aberto por telefone, onde o número deve ser fornecido para o gestor 

do contrato pela CONTRATADA, e pela internet através do sistema;
v. Durante a abertura do chamado, a Contratante informará o nível de priorização, que 

poderá ser contestado pela empresa contratada, sempre após o atendimento;
vi. Todas as solicitações devem ser analisadas e efetuadas pela equipe técnica designada ou 

pelo gestor do contrato;
4. A CONTRATADA deverá apresentar relatórios estatísticos dos chamados efetuados e os seus 

resultados ao encerrar o mês;

SLA – Acordo de Nível de Serviços

Para cada nível de suporte tem um tempo de solução associado de acordo com a sua criticidade, como:
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1. SLA para Suporte Nível 1 – Baixa criticidade:
a. Atendimento com Solução  2a à 6a das 7h00 às 13h00 em dias úteis
b. Tempo de atendimento: 1 hora;
c. Prazo para solução do problema: até 6 horas;

2. SLA para Suporte Nível 2 – Média criticidade:
a. Atendimento com Solução  2a à 6a das 7h00 às 13h00 em dias úteis
b. Tempo de atendimento: 1 hora;
c. Prazo para solução do problema: até 12 horas;

3. SLA para Suporte Nível 3 – Alta criticidades
a. Atendimento com Solução  2a à 6a das 7h00 às 13h00 em dias úteis
b. Tempo de atendimento: 1 hora;
c. Prazo para solução do problema: até 24 horas;

Penalidades

1. Entende-se como solicitação concluída, quando da confirmação do usuário
2. Entende-se como solicitação iniciada quando da abertura do chamado;
3. Todas as solicitações devem ser analisadas e efetuadas pela equipe técnica ou administrador que 

serão designados pelos órgãos gestores dos sistemas;
4. Sanções para o suporte de nível 1:

a. Se a empresa não atingir 90% das soluções dos problemas, será penalizada com 2,0 % do 
faturamento do contrato no mês em que ocorrer;

5. Sanções para o suportes de nível 2;
a. A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução 

Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, e ensejará a aplicação de multa 
de 3.0% do faturamento do contrato no mês em que ocorrer;

b. Será ainda aplicada multa complementar de 0,5%, a cada período de 2 (duas) horas corridas 
de atraso na apresentação da Solução de Contorno;

6. Sanções para o suportes de nível 3;
a. A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis mínimos de Serviço para prover uma Solução 

Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, e ensejará a aplicação de multa 
de 3.5% do faturamento do contrato no mês em que ocorrer;

b. Será ainda aplicada multa complementar de 0,5%, a cada período de 3 (três) horas corridas de
atraso na apresentação da Solução de Contorno;

7. Todos os chamados deverão ter seu tempo para atendimento cumprido, independentemente da 
abertura de novo chamado com prioridade maior;

8. A Contratante não se responsabilizará por testes em alterações efetuadas e/ou em novas 
implementações efetuadas no Sistema. A Empresa contratada deverá atualizar e liberar o Sistema 
atendendo perfeitamente aos requisitos da alteração e/ou da nova funcionalidade necessária à 
execução dos trabalhos;

9. Os serviços de manutenção ou julgados essenciais ao bom funcionamento da administração e não
cobertos por este Termo de Referência, poderão ser objeto de entendimento entre as partes, 
observada a legislação vigente.

2. Item 01 - Sistema Base com Suporte Técnico

Condições gerais

1. Trata de aquisição de licença de uso sem limites de usuário com Suporte Técnico online e 
presencial;

2. Este item trata do sistema principal do ERP que já constam todos os recursos necessários para a 
implantação do sistema com no mínimo os seguintes módulos:
a. Cadastro de Informações gerais como usuários, empresas, serviços, etc
b. Contabilidade
c. Finanças
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d. Licitações
e. Contratos

3. Todas as informações deste item deve ser em base de dados única que servirá para os módulos 
adicionais previstos neste termo;

4. Atender de forma plena ao SAGRES-Sistema de Auditoria do Tribunal de contas do Estado de 
Sergipe ou qualquer outro que venha a substitui-lo, com Exportação das informações necessárias 
em conformidade com os layouts fornecidos pelo tribunal.

5. Deve atender na íntegra a Resolução 296 de 11 de agosto de 2016 do Tribunal de Contas do 
Estado de Sergipe que trata da Cronologia de Pagamento, especificamente no que se refere a:
a. Disponibilização de Tela para inclusão de documentos de cobranças onde conste:

i. Data de entrega
ii. Escolha do Credor
iii. Número de Despesas
iv. Documentos do tipo Notas Fiscais com número, data de emissão , valor, validade, Serie
v. Recibo com Número, Valor e Emissão
vi. Documentos Diversos;

b. Permitir a visualização Online através do portal, disponibilizando as mesmas informações 
contidas o item a;

c. Permitir anexar documentos em formato PDF, JPEG, DOC, DOCX, ODT, JPG, PNG);
d. Impressão de protocolo de entrega;
e. Possuir portal com divulgação em tempo real das informações relativas à lista de Credores, 

classificadas por Unidade Gestora e Fonte de recurso;  
6. O sistema deve obrigatoriamente atender a legislação do Sped Fiscal, Sped Contabil, Sped 

Contribuições;

Características técnicas mínimas

1. Possuir o cadastro e gerenciamento dos elementos necessários para o sistema de gestão como:
a. Tipos de Setores funcionais
b. Municípios e localidades
c. Cargos, funções e formações profissionais
d. Séries de notas fiscais
e. Funcionários

2. Possuir a criação e gerenciamento de lotações em setores funcionais
3. Possuir o cadastro de prestadores de serviços
4. Permitir a criação e gerenciamento de unidades gestoras
5. Permitir a criação e gerenciamento de ordenadores de despesa
6. Permitir a criação e gerenciamento de perfis de acesso e permissões dos usuários do sistema de 

gestão
7. Permitir a criação de permissões no nível de componentes em todas as telas dos módulos

Compromissos financeiros

1. Possuir o cadastro e gerenciamento de tipos de despesa
2. Possuir o cadastro e gerenciamento de documentos comprobatórios
3. Possuir o cadastro e gerenciamento de terceiros
4. Possuir o gerenciamento de despesas operacionais
5. Possuir os seguintes recursos para funcionários:

a. Diárias
b. Reembolso
c. Fundos rotativos
d. Adiantamentos

6. Possuir o controle de alterações de valor
a. Anulações parciais
b. Anulação total
c. Acréscimos

7. Permitir a classificação orçamentária
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8. Permitir o cadastro e gerenciamento da planilha de itens
9. Executar o controle físico e financeiro dos itens do contrato
10. Permitir o cadastro e gerenciamento do cronograma de desembolso
11. Permitir o cadastro e gerenciamento de despesas (lips) com:

a. Cadastro e gerenciamento de impostos sobre despesa (deduções)
b. Visualização cronológica do histórico do processo

12. Deverá ter integração com módulo estratégico para acompanhamento das atividades item 2 deste 
termo

13. Visualização cronológica do histórico do processo

Financeiro

1. Permitir o cadastro e gerenciamento de bancos
2. Permitir o cadastro e gerenciamento de agências
3. Permitir o cadastro e gerenciamento de tipos de contas bancárias
4. Permitir o cadastro e gerenciamento de históricos de classificação contábil
5. Permitir o cadastro e gerenciamento de conta caixa
6. Permitir o cadastro e gerenciamento de contas bancárias dos tipos:

a. Empresa
b. Fornecedores
c. Funcionários
d. Terceiros

7. Devera ter gerenciamento de planos empresariais, do tipo:
a. Plano de contas contábil
b. Plano de contas financeiro
c. Centro de custo

8. Deverá ter gerenciamento de contas a pagar, com os recursos:
a. Programação de pagamentos
b. Pagamentos
c. Borderô eletrônico – cnab 240

i. Banco do brasil
ii. Caixa
iii. Banese

9. Permitir o gerenciamento de garantias contratuais e cauções
10. Ter recursos para a conciliação bancária
11. Permitir a movimentações entre contas

a. Transferências
b. Saídas
c. Entradas

Processos licitatórios e registro de preços

12. Deverá ter integração com autorização de despesas
13. Deverá ter integração com orçamento institucional (apropriação orçamentária)
14. Ter suporte às informações exigidas pelo SAGRES-TCE/SE
15. Ter suporte às modalidades previstas na lei 8.666/1993, suas atualizações e leis federais e 

estaduais afins
16. Permitir o cadastro e gerenciamento de modalidades de processos
17. Permitir o cadastro e gerenciamento de limites de valores por modalidade
18. Permitir o cadastro e gerenciamento de naturezas de processos
19. Permitir o cadastro e gerenciamento com controle de vigências das comissões de licitações
20. Permitir o cadastro e gerenciamento de modelos/minutas de documentos referentes ao processo 

licitatório
21. Permitir o cadastro e gerenciamento de bases legais
22. Permitir o cadastro e gerenciamento de fundamentos legais
23. Permitir o cadastro e gerenciamento de regimes de execução
24. Permitir o cadastro e gerenciamento de veículos de comunicação
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25. Suporte à criação e adesão de registros de preços
26. Executar numeração automática dos processos licitatórios configurável
27. Permitir definição e gestão de prazo do processo licitatório
28. Permitir definição do critério de julgamento do processo licitatório
29. Permitir definição do regime de execução do processo licitatório
30. Permitir definição do tipo de contratação a ser gerada pelo processo licitatório
31. Permitir a criação de planilha orçamentária;
32. Permitir definição da relação de documentação exigida durante o processo licitatório e fases 

posteriores (contratação e pagamento) a partir de lista pré-definida de documentos
33. Permitir a criação, anexação, edição e visualização de toda documentação do processo incluindo 

edital, termo de referências, publicações, pareceres, justificativas, recursos, atas, rap, com 
geração de arquivos eletrônicos.

34. Ter a integração com o módulo de cadastro de fornecedores
35. Permitir o cadastro dos participantes do processo (cadastro de fornecedores)
36. Permitir definição da comissão de licitação responsável nas fases de habilitação, análise das 

propostas e adjudicação do processo licitatório
37. Permitir a habilitação dos participantes do processo com o registro dos documentos exigidos
38. Executar a classificação dos participantes do processo com o registro das propostas apresentadas
39. Permitir o cadastro de propostas dos participantes
40. Permitir a importação via arquivo excel ou txt das planilhas das propostas dos participantes.
41. Executar a análise das propostas dos participantes incluindo:

a. Preço unitário
b. Preço global
c. Lote de itens

42. Executar a distorção do valor orçado (percentual acima e abaixo)
43. Permitir a definição dos participantes vitoriosos no processo licitatório
44. Permitir a adjudicação eletrônica do processo licitatório
45. Permitir o registro de eventos do processo licitatório do tipo:

a. Cancelamento
b. Revogação
c. Processo deserto
d. Indeferimento
e. Fracasso
f. Adjudicação

46. Executar o registro do histórico das operações realizadas no processo e execução de relatórios

Controle de contratos

47. Permitir o cadastro e gerenciamento de elementos do contrato  do tipo:
a. Tipos de contratos
b. Limites percentuais para aditivos (acréscimos/supressões)
c. Tipos de alteraçõe s contratuais
d. Classificações dos termos de recebimento

48. Permitir a criação e gerenciamento de contratos a partir de licitações adjudicadas
a. Ter a visualização de licitações adjudicadas para contratação

49. Permitir a criação de contrato com aproveitamento das informações integradas do processo (sem 
redigitação) com as seguintes informações:
a. Informações do contratado
b. Dotações orçamentárias
c. Planilha do vencedor da licitação

50. Permitir a criação e gerenciamento da documentação exigida na contratação e pagamento
51. Permitir a gestão das alterações contratuais
52. Executar o deferimento/indeferimento das solicitações de alterações
53. Permitir a criação e gerenciamento de arquivos anexos, como:

a. Edital do contrato
b. Pareceres jurídicos
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c. Publicações contratuais
54. Permitir a baixa de recursos orçamentários
55. Permitir a criação e gerenciamento de rescisões contratuais
56. Executar a impressão/geração de arquivo digital do extrato do processo
57. Permitir a visualização cronológica do histórico do processo

Gerenciamento de contratos

58. Permitir o gerenciamento de contratos celebrados
a. Permitir o aproveitamento das informações integradas do processo, como:

i. Informações do contrato
ii. Dotações orçamentárias
iii. Planilha do vencedor da licitação

59. Permitir o cadastro e gerenciamento de ordens de serviço e fornecimento
a. Deverá executar o controle de alterações de valor, como:

i. Anulações parciais
ii. Anulação total
iii. Acréscimos

b. Deverá fazer classificação orçamentária
c. Permitir o cadastro e gerenciamento da planilha de itens

i. Fazer o controle físico e financeiro dos itens do contrato
d. Permitir o cadastro e gerenciamento de medições

i. Cadastro e gerenciamento da planilha de itens (controle físico e financeiro do empenho)
e. Permitir o cadastro e gerenciamento de despesas contemplando:

i. Vinculo com medições/quantidades entregues
ii. Cadastro e gerenciamento de impostos sobre despesa
iii. Visualização cronológica do histórico do processo

f. Deverá ter integração com módulo estratégico para acompanhamento das atividades Item 02 
deste Termo.

g. Executar visualização cronológica do histórico do processo
60. Permitir alterações contratuais com:

a. Aditivos
i. Prazo
ii. Preço
iii. Preço e prazo
iv. Prorrogação de contrato
v. Realinhamento\reequilíbrio

b. Apostilamento
i. Penalização
ii. Reajuste contratual

c. Rerratificação
i. Cisão, fusão ou incorporação
ii. Cessão de contrato
iii. Correções de erros no contrato

61. Permitir baixa de recursos orçamentários para alterações de valor
a. Permitir a criação e gerenciamento de arquivos anexos como:

i. Edital da alteração contratual
ii. Pareceres jurídicos
iii. Publicações contratuais

62. Permitir o reajuste contratual, com:
a. Gerenciamento físico

i. Planilha do contrato
ii. Baixa de recursos orçamentários

63. Permitir fazer paralisação contratual
a. Paralisação e reinício

i. Gerenciamento de datas e prazos contratuais
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64. Permitir a visualização cronológica do histórico do processo

Cadastro de fornecedores

65. Permitir o cadastro e gerenciamento de elementos necessários ao cadastro do fornecedor, como:
a. Documentação exigida ao fornecedor
b. Naturezas jurídicas
c. Ramos de negócios e atividades

66. Permitir a criação e gerenciamento de cadastro de fornecedores dos tipos:
a. Pessoa física
b. Pessoa jurídica

67. Permitir a criação e gerenciamento de histórico de identificações do fornecedor
68. Permitir a criação e gerenciamento de atividades do fornecedor
69. Permitir a criação e gerenciamento do registro em entidades fiscalizadoras/classes do fornecedor
70. Permitir a criação e gerenciamento de representantes do fornecedor (pessoa jurídica)
71. Permitir o cadastro e gerenciamento das certidões da documentação exigida ao fornecedor
72. Gerar a Impressão/geração de arquivo digital do cartão de inscrição
73. Permitir a visualização cronológica do histórico do processo
74. Apresentar conta-corrente dos fornecedores, mostrando o total empenhado, liquidado e pago em 

um período informado pelo usuário para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor 
específico;

75. Emitir relatório com pagamentos de fornecedores (no mínimo por órgão e por fornecedor);

Orçamento empresarial

76. Permitir o cadastro e gerenciamento de elementos orçamentários, como:
a. Fontes de recurso
b. Naturezas de receita
c. Naturezas de despesa
d. Naturezas de investimentos
e. Células administrativas

77. Deverá ter integração contábil (centros de custos e contas contábeis)
78. Permitir a gestão de recursos orçamentários por natureza de despesa/investimento
79. Permitir a criação e gerenciamento de orçamentos anuais
80. Permitir a criação e gerenciamento de dotações de receita
81. Permitir a criação e gerenciamento de dotações de despesas
82. Permitir a criação e gerenciamento de dotações de investimentos
83. Gerar o cronograma mensal de previsão de execução orçamentária das dotações (receita, 

despesa e investimento)
84. Calcular suplementações de dotações (receita, despesa e investimento)
85. permitir anulações de dotações (receita, despesa e investimento)
86. Permitir remanejamentos de dotações (receita, despesa e investimento)
87. Permitir a transferência de saldo para dotações de células gestoras (despesa e investimento)
88. Permitir apropriação/comprometimento de recursos orçamentários internos (processos internos)
89. Permitir apropriação/comprometimento de recursos orçamentários externos (aquisições)
90. Permitir Execução/baixa de recursos orçamentários internos (processos internos)
91. Execução/baixa de recursos orçamentários externos (aquisições)
92. Gerar histórico de operações das dotações (receita, despesa e investimento) classificadas pelo 

tipo de operação e fato gerador
93. Permitir Geração/replicação de estruturas orçamentárias de orçamentos existentes
94. Permitir o registro manual de operações orçamentárias
95. Possibilitar a inserção de lançamentos contábeis manuais;
96. Apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos;
97. Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais;
98. Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por operação e 

mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período informado pelo usuário;
99. Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário;
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100. Emitir a razão dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário, para 
uma conta contábil ou grupo de contas contábeis;

101. Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não os 
lançamentos de encerramento do exercício;

102. Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado.
103. Permitir o registro automatizado de operações orçamentárias para integração via web-

service

Autorização de despesas

104. Permitir a criação e gerenciamento de solicitação por registro de preços
a. Registro de preços de outros órgãos

105. Permitir a criação e gerenciamento de solicitação
a. Por dispensa e inexigibilidade de licitação
b. Demais modalidades de licitação

106. Permitir a criação e gerenciamento da planilha de itens para aquisição ou prestação de 
bens e serviços

107. Permitir a criação e gerenciamento de arquivos anexos
a. Especificação técnica
b. Rima (relatório de impacto ambiental)

108. Permitir fazer a apropriação/comprometimento de recursos orçamentários
109. Executar impressão/geração de arquivo digital do extrato do processo
110. Executar a visualização cronológica do histórico do processo

3. Item 02 - Módulo de Informações gerenciais

Condições Gerais

1. Trata de aquisição de licença de uso sem limites de usuário com Suporte Técnico online e 
presencial

2. Este item trata do módulo que sumariza as informações para ao acompanhamento e 
conhecimento por parte dos gestores para análise e tomada de decisões;

3. Deverá estar integrado, fazendo uso da base de dados, com o sistema do Item 1;
4. O módulo de Informações Gerenciais deve permite a visualização de informações estratégicas e 

sumarizadas através de tela única para visualizar as informações;

Características técnicas mínimas

5. Permitir integração de todos os módulos dos sistemas;
6. Permitir informações organizadas por assuntos ou áreas de interesse;
7. Possui mecanismo de detalhamento (drill-down), onde é possível vincular grupos de itens de 

dados de diferentes consultas;
8. Deverá conter mecanismos de busca de informações;
9. Permitir parametrização para enviar, periodicamente, análises e informações para e-mails 

cadastrados no sistema;
10. Ter Gerador de gráficos através de mecanismos de ajuda (wizards) para toda tabela de análise 

apresentada, com possibilidade de escolher o tipo de gráfico (ex. barras, linhas, pizza, pareto etc),
inserir títulos e comentários, e informar quantidade de informações (itens) que se deseja mostrar.

11. Permitir a criação de pastas pessoais do administrador com análises, gráficos, tabelas de seu 
interesse para acompanhamento, permitindo sua impressão sempre com valores atualizados on-
line.

12. Exportação do resultado da pesquisa do cadastro unificado para planilha eletrônica.
13. Permitir a distribuição automatizada e publicação ilimitada em formato PDF;
14. Permitir que todos os componentes sejam mantidos, administrados e utilizados como uma solução

única;
15. Possuir interface 100% Web para visualização das aplicações;
16. Proporcionar ambiente de portal, onde o acesso de qualquer usuário utilize  a  mesma  interface,  

possibilitando  a  customização  dessa  interface única, para que cada usuário possa ter suas 
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preferências individualizadas.
17. Os  relatórios,  dashboards,  análise,  scorecards  e  alertas  são desenvolvidos apenas uma vez e

entregues globalmente através de níveis de acesso;
18. Permitir abortar o processo e descartar todos os dados carregados;

19.Suportar as seguintes funções no processo de ETL (Extract, Transform and Load): de agregação, 
numéricas gerais, intervalo, exponenciais e logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, financeiras,
constantes matemáticas, funções sem parâmetros, de contador, de caractere, de mapeamento, 
condicionais, lógicas, de tratamento  de  Null,  de  data  e  hora,  de  interpretação  numérica,  para
tratamento de formato, de cor e de estatística;

20. Permitir a inclusão de tabelas de valores fixos para criação de dimensões como, por exemplo, 
semestres e regiões;

21. Possuir recursos para realizar cargas incrementais sem necessidade de carga total consecutiva;
22. A solução deve ser  escalável  ao  nível  de  centenas  de  milhares  de usuários para suportar 

uma organização distribuída e acesso de informação pela população;
23. A solução deve permitir criar qualquer tipo de relatório (relatórios executivos, dashboards e query 

ad-hoc);
24. O ambiente  para  geração  de  todos  os  tipos  de  relatórios  deve apresentar o mesmo padrão 

de interface, facilitando a rápida geração de conteúdo;
25. Permitir publicar e exportar os relatórios nos formatos HTML, PDF, Microsoft Excel e CSV;
26. Possuir a capacidade de impressão de todas as informações visíveis pelo usuário na elaboração 

de relatórios com os mesmos layouts exibidos na tela;
27. Possuir ajuste automático de layout quando objetos são modificados, inseridos ou excluídos;
28. Permitir supressão condicional e cálculos automáticos;

4. Item 03 - Módulo Controle de Processos Jurídico

Condições Gerais

1. Trata de aquisição de licença de uso sem limites de usuário com Suporte Técnico online e 
presencial

2. Este item trata do módulo para a informatização de gestão de processos Jurídicos;
3. Deverá estar integrado, fazendo uso da base de dados, com o sistema do Item 1;

Características Gerais Mínimas

O módulo de administração e controle de processos jurídicos deverá informatizar os procedimentos e 
agendamentos jurídicos da empresa para se obter um controle e acompanhamentos adequado de seus 
processos, contando com os seguintes recursos:

4. Cadastro de advogados, interessados, contribuintes, procurador e órgãos judiciais;
5. Cadastro de Processos, fases processuais, partes, garantias, depósitos, objetos e andamentos;
6. Cadastro de comarcas e varas
7. Cadastro de procuração;
8. Parametrização de situações de processos
9. Acompanhamento do andamento do processo através de fluxo;
10. Parametrização de tipos ação
11. Parametrização de andamentos de processos
12. Comportar os seguintes Processos e recursos

a. Judicial
b. Administrativo
c. Gerenciamento de acordos

i. Planilha de parcelas com data de vencimento e valor
d. Histórico do andamento do processo
e. Registro da audiência, tarefas, prazos e compromissos
f. Registro de pasta do processo
g. Consultas diversas dos processos

13. Controle de acesso diferenciado por nível de usuário;
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14. Calendário com visualização diária, semanal, mensal ou anual;
15. O sistema deverá alertar o recebimento de Processo(s);
16. Envio de notificações e atividades por e-mail;

5. Item 04 - Módulo Almoxarifado

Condições Gerais

17. Trata de aquisição de licença de uso sem limites de usuário com Suporte Técnico online e 
presencial

18. Este item trata do módulo para a informatização do almoxarifado da empresa;
19. Deverá estar integrado, fazendo uso da base de dados, com o sistema do Item 1;

Características Gerais Mínimas

O módulo de administração do almoxarifado deverá estabelecer o total controle sobre os Bens 
Patrimoniais, contando com os seguintes recursos:

1. Deve ter integração com o módulo de orçamento institucional (grupo de materiais x naturezas de 
despesa/investimento), com o módulo contábil (grupo de materiais x contas contábeis) e com o 
módulo de gerenciamento de contratos

2. Permitir Cadastro de itens
3. Suporte a itens estocáveis e não estocáveis e prover as seguintes informações:

a. Definição e atualização automática das informações
b. Saldo
c. Preço unitário
d. Custo médio
e. Consumo médio mensal
f. Tempo de ressuprimento
g. Intervalor de ressuprimento
h. Quantidade máxima
i. Quantidade mínima
j. Quantidade de ressuprimento

4. Registrar Entrada e saída materiais
5. Requisição interna de materiais eletrônica com os seguintes recursos

a. Efetivação da requisição com apropriação orçamentária (integração com o módulo de 
orçamento institucional)

b. Acompanhamento do processo de requisição pelo usuário requisitante
c. Impressão da requisição

6. Configurar o perfil de usuários do módulo de almoxarifado de modo que determinados funcionários
apenas realizem  requisições de material no sistema;

7. Controlar o estoque mínimo de cada produto de modo que o almoxarife tenha conhecimento por 
meio de relatórios e mensagens instantâneas que o estoque encontra-se em estado crítico 
podendo assim solicitar a compra de material antecipada;

8. Disponibilizar o Mapa de estoque com situação atual consolidada por grupo de material exibindo 
ícones de alerta para os produtos abaixo do estoque mínimo;

9. Registrar notas fiscais de aquisição e entrada direta (entrada e saída automática) possibilitando 
(quando integrado com a contabilidade) que os itens do empenho sejam copiados para os itens da 
nota fiscal possibilitando de forma célere o lançamento de notas fiscais contendo muitos produtos;

10. Possibilitar a integração entre módulos de contabilidade e almoxarifado de modo que só seja 
efetuada a liquidação da nota fiscal mediante o lançamento das notas de bens de consumo no 
módulo de almoxarifado;

11. Emitir alertas e mensagens instantâneas para que o Almoxarife tome conhecimento que 
determinada requisição foi efetuada e que o usuário do sistema tome conhecimento que sua 
requisição foi atendida;

12. Possibilitar o estorno de requisições total ou parcial de modo que os itens baixados retornem para 
o estoque físico de forma automática;
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13. Possibilitar que seja realizada, antes da baixa do estoque, a análise de requisições por um setor 
competente de modo que só seja liberada a quantidade aprovada pelos avaliadores;

14. Configurar o perfil de usuários do módulo de almoxarifado de modo que determinados funcionários
apenas realizem  requisições de material no sistema;

15. Emitir alertas e mensagens instantâneas para os requisitantes e almoxarifes quando a requisição 
foi aprovada pelo setor de triagem de modo que o requisitante tome conhecimento que sua 
requisição foi aprovada possibilitando a baixa pelo almoxarife;

16. Permitir o cancelamento de notas de aquisição e entradas diretas efetuando a anulação 
automática nos relatórios do sistema;

17. Possibilitar qualificação de material em estoque como avariado permitindo justificativa;
18. Permitir realização da baixa de requisições previamente cadastradas constituindo saída dos 

produtos envolvidos do estoque;
19. Possibilitar o procedimento de estorno da baixa de requisições previamente cadastradas 

constituindo retorno de material solicitado em estoque para tanto justificando o fato;
20. Permitir o cadastramento de notas de aquisição classificadas em três tipo, a saber:

a. Aquisição: Entrada de material por meio da associação de um empenho previamente 
cadastrado constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;

b. Entrada Direta: Entrada de material por meio da associação de um empenho previamente 
cadastrado não constituindo acréscimo de estoque, sendo portanto automaticamente 
destinado ao setor indicado;

c. Doação: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para 
tanto informando origem e doador dos materiais integrantes da nota de aquisição constituindo 
acréscimo de estoque da mercadoria em questão;

21. O sistema de Almoxarifado deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir, podendo estes 
ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha Excel:
a. Gerar o Termo de Solicitação de Material identificando o nome e quantidade de cada produto 

solicitado pelo setor (Comprovante de Solicitação de Material);
b. Gerar o Termo de Recebimento de Requisição contendo todos os produtos quantidades 

solicitadas e atendidas de cada item além de campos de assinatura destinados aos 
requisitantes, quem recebeu o material e almoxarife;

c. Gerar o Termo de Separação de Material gerado com a quantidade aprovada pelo setor de 
triagem e lote de saído mais próximo a vencer;

d. Emitir o Mapa de Entrada por Nota Fiscal contendo todas as notas fiscais de bens de consumo
lançadas no sistema;

e. Emitir relatórios de requisições atendidas e não atendidas por setor;
f. Emitir Ficha de Prateleira com o extrato de movimentações de um determinado produto no 

estoque por período;
g. Gerar o relatório do Inventário contendo o saldo inicial de cada produto no estoque;
h. Emitir relatórios estatísticos de controle de gastos detalhado por setor;
i. Gerar o Balancete de Estoque Acumulado por produto ou grupo de material contendo o saldo 

anterior acumulado de cada produto ou grupo, bem como as entradas e saídas em um 
determinado período solicitado;

6. Item 05 - Módulo Patrimônio

Condições Gerais

1. Trata de aquisição de licença de uso sem limites de usuário com Suporte Técnico online e 
presencial

2. Este item trata do módulo para a informatização do patrimônio da empresa;
3. Deverá estar integrado, fazendo uso da base de dados, com o sistema do Item 1;

Características Gerais Mínimas

O módulo de administração do Patrimônio deverá estabelecer o total controle sobre os Bens Patrimoniais, 
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contando com os seguintes recursos:
 1. Tratamento de Baixas, totais ou parciais, permitindo a emissão de relatórios;
 2. Tratamento de Reparos, com emissão de relatório que identifique o item, o motivo do reparo, data,

responsável pelo envio e empresa para a qual foi enviado o bem;
 3. Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua depreciação acumulada, corrigidos e 

convertidos para a moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra constante da nota fiscal;
 4. Permitir o cálculo mensal de depreciação de um ou todos os itens cadastrados;
 5. Permitir a inclusão da foto do bem;
 6. Permitir a inclusão da nota fiscal do bem;
 7. Possui a integração com a contabilidade;
 8. Permitir a transferência de um bem de um setor para outro;
 9. O Sistema de Administração de Patrimônio deverá integrar-se ao Sistema de Contabilidade;
 10.O sistema de Administração de Patrimônio deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir, 

podendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha 
Excel:
 a. Relatório identificando a lista de bens sob a tutela de determinados funcionários;
 b. Aquisições, dentro de uma faixa de datas;
 c. Movimentos: Aquisições, Transferências e Baixas;
 d. Itens baixados em um intervalo qualquer de datas;
 e. Resumo por Ano de Aquisição;

 11. Possibilitar a geração manual ou automática (de forma sequencial) do tombo de cada bem 
permanente adquirido pela entidade;

 12.Registrar bens móveis e imóveis possibilitando a inclusão das seguintes informações necessárias 
para o controle administrativo:
 a. Data de emissão da nota fiscal;
 b. Anexar fotografia do patrimônio público permitindo assim visualizar seu estado de 

conservação;
 c. Permitir anexar documentos digitais ao registro do bem, tais como notas fiscais de compra, 

documentos de registro de imóveis, termos de responsabilidade e demais documentos em 
formato (*.rtf;*.docx; *.pdf) ou imagem (*.jpg;*.png;).

 d. Gerar Relatório com lista de bens sob a tutela do chefe do setor onde estão situados os bens;
 e. Emitir relatório patrimonial por Nota Fiscal contendo a descrição e valor de compra cada item 

contido na nota;

7. Item 06 - Módulo Recursos Humanos

Condições Gerais

1. Trata de aquisição de licença de uso sem limites de usuário com Suporte Técnico online e 
presencial

2. Este item trata do módulo para a informatização de protocolo da empresa;
3. Deverá estar integrado, fazendo uso da base de dados, com o sistema do Item 1;

Características Gerais Mínimas

1. Controlar os dados e atividade referentes aos dados de pessoal, e a movimentação financeira de 
cada funcionário individualmente;

2. Atender de forma plena ao SAGRES-Sistema de Auditoria do Tribunal de contas do Estado de 
Sergipe ou qualquer outro que venha a substitui-lo, com Exportação das informações necessárias 
em conformidade com os layouts fornecidos pelo tribunal.

3. Emitir relatórios para as atividades pertinentes ao departamento de pessoal e ter a flexibilidade de 
adição de novos relatórios conforme a necessidade do Departamento;

4. Realizar todos os cálculos de folha de pagamento de forma automática;
5. Possuir um cadastro de pessoal que atenda todas as necessidades exigidas pelos sistemas dos 

governos federais e estaduais;
6. Possuir um cadastro completo de informações admissionais, de afastamentos, de pagamentos, de
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férias e administrativas;
7. Possibilitar inserir arquivos no cadastro de pessoal digitalizados vinculados ao funcionário;
8. Possibilitar a alteração em grupo de dados do cadastro de pessoal que seja comum a um grupo 

de funcionário;
9. Permitir o gerenciamento do número de matrícula de forma manual ou automática, com controle 

de concorrências para evitar duplicidades.
10. Possibilitar a digitalização ou copiar a partir de um arquivo, a foto dos funcionários, a qual também

sairá na ficha cadastral;
11. Possuir no cadastro de pessoal a opção de dar acesso ao servidor à visualização e impressão do 

contracheque através da internet, com a opção de gerenciar o cadastro de novas senhas para o 
servidor;

12. Possuir no cadastro de afastamentos a opção de retorno automático quando finalizar o 
afastamento;

13. Possuir no cadastro de atos administrativos com a opção de anexar os arquivos digitalizados 
referentes ao funcionário;

14. Possuir no cadastro de férias a opção de agendamentos de futuras férias, que serão calculadas 
automaticamente;

15. Efetuar o cadastro de férias coletivas que serão calculadas automaticamente;
16. Possuir um cadastro de dependentes com informações de parentesco, nascimento e sexo, além 

de informações sobre as incidências no imposto de renda e salário família que influenciarão nos 
respectivos cálculos;

17. Permitir o tratamento de diversos regimes: administrativo, consolidação das leis do trabalho (CLT),
cargo comissionado, estatutário, estagiários, etc.;

18. Possuir um cadastro de cargos associado ao grupo operacional, ao vinculo empregatício e a 
tabela de Classificação Brasileira de Ocupação – CBO;

19. Permitir a administração de múltiplos planos de cargos e salários compostos por grupo 
operacionais, níveis e referencia salarial;

20. O sistema deverá notificar e barrar o vínculo do servidor no cargo que já atingiu o número máximo 
de vagas ocupadas.

21. Possuir o cadastro de pensionistas diretamente no cadastro do servidor para efetivar o controle, 
assim como vincular qual o evento será descontado na folha do servidor e creditado na folha do 
pensionista.

22. Controlar os pensionistas, com informações sobre a pensão e seus dados para se efetuar o 
pagamento;

23. Possuir o cadastro e o gerenciamento de modalidades de Ênio (Tempo de Serviço).
24. Permitir a vinculação de modalidade de Ênio diretamente no cadastro o funcionário.
25. Possuir um cadastro de evento que seja possível escolher as fórmulas de cálculo como: 

porcentagem sobre salário base, sobre todos os proventos, sobre o valor líquido da folha, sobre o 
salário-mínimo, a inserção de valor manual, de valores fixos, a possibilidade de criar suas próprias
fórmulas, a opção de criar cálculos sobre horas extras;

26. O cadastro de evento deve controlar as incidências de forma positiva ou negativa sobre impostos 
como: Imposto de Renda, Previdência Social, FGTS, Salário família, Rais, 13º salário, composição
de médias de férias, composição de média de 13º. E também de fazer vínculos ao Tribunal de 
Contas do Estado/Município;

27. Permitir definir a ordem de prioridade de cálculo para cada evento.
28. Permitir definir uma lista de exceções no cadastro de evento, quando for necessário para 

complementar as fórmulas.
29. O sistema deve ter um mecanismo que possibilite o uso de palavras-chave na construção das 

fórmulas para os eventos, tais como: Valor Líquido, Dia trabalhado, Valor de Referência (que será 
informado no ato do lançamento), Valor por hora (calculando o valor da hora do respectivo 
servidor) e salário mínimo.

30. O cadastro de evento permitir a integração com a contabilidade através das contas contábeis;
31. Permitir o cadastro de estagiários e emitir relatórios específicos;
32. Permitir a geração de arquivos para integração bancária com base em qualquer layout;
33. Gerar em meio magnético as informações anuais e/ou mensais para DIRF, RAIS, SEFIP, TCE/SE, 
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com plena compatibilidade e integração a estes sistemas;
34. Permitir a emissão do contracheque pelo próprio servidor através da internet, após o dia de 

pagamento da folha;
35. Controlar o pagamento através da data de pagamento, bloqueando os dados de pagamento após 

realizar o informe de pagamento da folha, assim como permitir a exclusão de pagamentos;
36. Gerar dados da rescisão de acordo com os dados do servidor, realizando cálculos 

automaticamente;
37. Possuir integração com o sistema de contabilidade para liquidação da folha de pagamento com 

seu devido empenho;
38. Gerar uma pré-visualização da folha da próxima competência no fechamento da competência 

atual;
39. Possuir a capacidade de geração de folhas de diversos tipos (Extra, Rescisão, Benefícios, Férias, 

Abono de Férias, 13ª Salário e etc.) para cada funcionário no mês;
40. Possuir a capacidade de geração de folhas avulsas, completas ou parciais, ainda que de um único

evento;
41. Possuir a capacidade de gerenciar Folhas de Adiantamento salariais para cada funcionário, 

controlando a competência de desconto do adiantamento efetuando o desconto automaticamente 
quando chegar o mês de adiantamento;

42. O sistema deverá efetuar o lançamento de médias de 13º e média de Férias, quando configurado 
na incidência do evento.

43. Possuir a capacidade de gerenciar as parcelas de consignações e demais eventos semelhantes;
44. Possuir a capacidade de efetuar lançamentos de eventos para grupos de funcionários, como 

também deve permitir a exclusão de eventos ou a lançamento completo para grupos de 
funcionários.

45. Possuir o cadastro e o gerenciamento de faltas que serão refletidos diretamente na folha de 
pagamento do funcionário.

46. Disponibilizar um cheklist com listas das possíveis inconsistências de lançamentos e validações 
para auxiliarem o gestor de recursos humanos.

47. Permitir efetuar o recálculo manual de cada folha ou para um grupo de funcionários, e ainda pode 
efetuar o recálculo com base em listas de inconsistências disponibilizadas pelo sistema.

48. Disponibilizar uma tela que permita ao gestor de recursos humanos realizar o ajuste salarial para 
cada cargo ou para um grupos de cargos.

49. Permitir a parametrização de modalidade de faltas por dia ou por hora para cada funcionário.
50. Permitir a importação de informações referentes às consignações e realizar o lançamento 

automaticamente;
51. Emitir relatórios para auxiliarem o gestor de recursos humanos como: resumos da folha anual, 

relatórios comparativos de lançamentos entre os meses, programação de férias, provisões de 
férias etc.

8. Item 07 - Instalação do sistema Base

Condições Gerais

1. Este serviço compreende da instalação completa do sistema descrito no item 01 - Sistema Base 
com Suporte Técnico.

2. Todo o trabalho de instalação e configuração deverão ser planejadas e documentadas 
previamente pela Contratada em conjunto com as equipes da Coordenadoria de Informação da 
CONTRATANTE;

3. Para efetuar a instalação, a empresa deve seguir as seguintes etapas:
a. Levantamento de infraestrutura e ambiente operacional da CODISE para a instalação do 

sistema;
i. Definição das funcionalidades a serem implementadas;
ii. Definição das parametrizações;
iii. Identificar conformidade com os pré-requisitos da ferramenta para melhor fazer o 

gerenciamento, performance e aplicar Patchs para atualização do sistema, caso 
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necessário;
b. Apresentar cronograma de instalação do software com o levantamento de requisitos, que deve

ser aprovado pela equipe técnica da contratante;
c. Instalação do sistema e teste do sistema;
d. Acompanhamento do funcionamento e suporte direto em loco durante a fase de implantação.
e. Para os subitens “a”,”b” e “c” tem um prazo de 30 dias corridos e mais 30 para o dia “d”.

4. A CONTRATADA deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, 
providenciar o início do planejamento para a instalação do sistema que corresponde ao item 
anterior;

5. Instalação dos softwares deve ser nos equipamentos nas dependências da CONTRATANTE;
6. Instalar e configurar toda a solução para o gerenciamento de todos os recursos solicitados neste 

edital;
7. O serviço deve ser executado por técnico autorizado e certificado pelo desenvolvedor do software;
8. É proibida a divulgação de qualquer configuração destes softwares, por questões de segurança, 

por parte da CONTRATADA, salvo por liberação por escrito da CONTRATANTE;
9. Deve ser criadas as senhas dos administradores locais e presentado a coordenadoria.
10. Caso a CONTRATADA não seja o próprio desenvolvedor do software, deverá anexar o seguinte 

documento:
a. Declaração do fabricante informando que o licitante é autorizado para execução do referido 

serviço;
11. A configuração dos equipamentos e softwares deverá ser realizada de acordo com as 

recomendações documentadas previamente;
12. Será de responsabilidade da contratada a instalação e testes nos computadores dos usuários do 

sistema do software cliente ou browser se for web;
13. Depois de concluída a instalação e configuração, a CONTRATADA deverá fornecer documentação

detalhada de todo o processo de instalação e configuração dos softwares;
14. Eventuais despesas de custeio com deslocamento de técnicos da CONTRATADA ao local de 

instalação, bem como todas as despesas de transporte, diárias, seguro ou quaisquer outros 
custos envolvidos ficam a cargo exclusivo da CONTRATADA;

15. Após a conclusão dos trabalhos a contratante fornecerá um atestado de conclusão do processo de
instalação;

16. Durante o processo de instalação deve executar um treinamento hands-on da instalação;
17. A quantidade de máquinas clientes que deverão ser instaladas e configuradas para acesso aos 

sistemas, deverão ser de no mínimo de 5 por modulo/especialidade, que fazem parte do sistema 
base como: Cadastro de Informações gerais, Contabilidade, Finanças, Licitações e Contratos;

9. Item 08 - Instalação de módulo adicional

Características Gerais Mínimas

1. Este serviço compreende da instalação completa e individual dos módulos adicionais ao sistema 
base, referente aos itens 02 a 07 que correspondem a:
a. Módulo de Informações gerenciais
b. Módulo Controle de Processos Jurídico
c. Módulo Protocolo
d. Módulo Almoxarifado
e. Módulo Patrimônio
f. Módulo Recursos Humanos

2. Todo o trabalho de instalação e configuração deverão ser planejadas e documentadas 
previamente pela Contratada em conjunto com as equipes da Coordenadoria de Informação da 
CONTRATANTE;

3. Para efetuar a instalação, a empresa deve seguir as seguintes etapas:
a. Levantamento de infraestrutura e ambiente operacional da CODISE para a instalação do 

sistema;
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i. Definição das funcionalidades a serem implementadas;
ii. Definição das parametrizações;
iii. Identificar conformidade com os pré-requisitos da ferramenta para melhor fazer o 

gerenciamento, performance e aplicar Patchs para atualização do sistema, caso 
necessário;

b. Apresentar cronograma de instalação do software com o levantamento de requisitos, que deve
ser aprovado pela equipe técnica da contratante;

c. Instalação do sistema e teste do sistema;
4. A CONTRATADA deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, 

providenciar o início do planejamento para a instalação do sistema e terá um prazo de 15 dias 
úteis para conclusão da instalação do módulo contratado.

5. Instalação dos softwares deve ser nos equipamentos nas dependências da CONTRATANTE;
6. Instalar e configurar toda a solução para o gerenciamento de todos os recursos solicitados neste 

edital;
7. O serviço deve ser executado por técnico autorizado e certificado pelo desenvolvedor do software;
8. É proibida a divulgação de qualquer configuração destes softwares, por questões de segurança, 

por parte da CONTRATADA, salvo por liberação por escrito da CONTRATANTE;
9. Deve ser criadas as senhas dos administradores locais e presentado a coordenadoria.
10. Caso a CONTRATADA não seja o próprio desenvolvedor do software, deverá anexar o seguinte 

documento:
a. Declaração do fabricante informando que o licitante é autorizado para execução do referido 

serviço;
11. A configuração dos equipamentos e softwares deverá ser realizada de acordo com as 

recomendações documentadas previamente;
12. Será de responsabilidade da contratada a instalação e teste nos computadores dos usuários do 

sistema do software cliente ou browser se for web;
13. Depois de concluída a instalação e configuração, a CONTRATADA deverá fornecer documentação

detalhada de todo o processo de instalação e configuração dos softwares;
14. Eventuais despesas de custeio com deslocamento de técnicos da CONTRATADA ao local de 

instalação, bem como todas as despesas de transporte, diárias, seguro ou quaisquer outros 
custos envolvidos ficam a cargo exclusivo da CONTRATADA;

15. Após a conclusão dos trabalhos a contratante fornecerá um atestado de conclusão do processo de
instalação;

16. Durante o processo de instalação deve executar um treinamento hands-on da instalação;
17. A quantidade de máquinas clientes que deverão ser instaladas e configuradas para acesso ao 

módulo específico deverá ser de no mínimo de 5;

10. Item 09 - Treinamento do Sistema Base

Características Gerais Mínimas

1. Treinamento do fabricante para a capacitação de usuários para utilizar os o sistema integrado de 
gestão nas funcionalidades previstas no sistema base referente ao item 01 deste termos;

2. Por se tratar de um treinamento com especialidade em várias áreas administrativas da empresa, 
este treinamento deverá ser dividido em turmas e/ou módulos conforme a condição do sistema.

3. As turmas para cada módulo serão distribuídas conforme a necessidade da contratante em função
da quantidade de especialistas/usuário de cada área em negociação com a empresa licitante;

4. O treinamento deverá ser dividido no mínimo nos seguintes módulos/turmas:
1. Conceitos e funcionalidades gerais.

1. Refere-se aos conceitos gerais de ERP, suas vantagens e principais funcionalidades;
2. Acessos aos sistemas, cadastros, usabilidade e pre-requisitos;

2. Contabilidade;

3. Finanças;
4. Licitações;
5. Contratos;
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5. Deverá ser ministrado treinamento para repasse de conhecimento para turmas de até 10 (dez) 
usuários, nas instalações da CODISE;

6. O treinamento deverá ser aplicado num prazo de até 15 (quinze) corridos, após solicitação formal 
da CONTRATANTE.

7. O treinamento deverá ser ministrado em português por profissionais com ampla experiência com o
objetivo de possibilitar aos participantes um conhecimento geral do sistema dentro de seu 
segmento de atuação.

8. A infraestrutura para realização do treinamento será por conta da contratante, sendo que o 
material didático empregado para realização do treinamento será de responsabilidade da 
contratada. Ao final do treinamento deverá ser enviado pela contratada, certificados individuais 
dos participantes do curso;

9. Deve ter uma carga horária mínima de 40 (quarenta) horas;
10. O treinamento deverá ser ministrado pelo fabricante do software, ou por técnico de fornecedor 

autorizado com comprovação através de certificado fornecido pelo fabricante por cópia 
autenticada;

11. Material didático deverá ser disponibilizado pelo fornecedor do curso em formado eletrônico PDF 
e\ou impresso e deverá ser o oficial do fabricante ou homologado pelo mesmo.

12. O treinamento deverá conter aulas teóricas e práticas;

11. Item 10 - Treinamento de módulos adicionais

Características Gerais Mínimas

1. Treinamento do fabricante para a capacitação de usuários para utilizar o sistema integrado de 
gestão nas funcionalidades previstas nos módulos adicionais referentes aos itens 03 a 07 deste 
termo;

2. O conteúdo deste treinamento esta associado ao módulo contratado e de deve ser considerado 
como unitário, isto é, para cada item contratado deve ser um curso.

3. Os conteúdos dos módulos são:
a. Conceitos e funcionalidades gerais.

i. Refere-se aos conceitos gerais de ERP, suas vantagens e principais funcionalidades;
ii. Acessos aos sistemas, cadastros, usabilidade e pré-requisitos;

b. Controle de Processos Jurídicos
c. Protocolo
d. Almoxarifado
e. Patrimônio
f. Recursos Humanos.

4. O conteúdo “conceitos e funcionalidades gerais” devem fazer parte de todos os treinamentos;
5. Deverá ser ministrado treinamento para repasse de conhecimento para turmas de até 10 (dez) 

usuários, nas instalações da CODISE;
6. O treinamento deverá ser aplicado num prazo de até 15 (quinze) corridos, após solicitação formal 

da CONTRATANTE.
7. O treinamento deverá ser ministrado em português por profissionais com ampla experiência com o

objetivo de possibilitar aos participantes um conhecimento geral do sistema dentro de seu 
segmento de atuação.

8. A infraestrutura para realização do treinamento será por conta da contratante, sendo que o 
material didático empregado para realização do treinamento será de responsabilidade da 
contratada. Ao final do treinamento deverá ser enviado pela contratada, certificados individuais 
dos participantes do curso;

9. Deve ter uma carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;
10. O treinamento deverá ser ministrado pelo fabricante do software, ou por técnico de fornecedor 

autorizado com comprovação através de certificado fornecido pelo fabricante por cópia 
autenticada;

11. Material didático deverá ser disponibilizado pelo fornecedor do curso em formado eletrônico PDF 
e\ou impresso e deverá ser o oficial do fabricante ou homologado pelo mesmo.
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12. O treinamento deverá conter aulas teóricas e práticas;

12. Item 11 - Treinamento Gerencial

Características Gerais Mínimas

1. Treinamento do fabricante para a capacitação de usuários administradores da empresa no módulo
de informações gerenciais referente aos itens 02 deste termo;

2. Deverá ser ministrado treinamento para repasse de conhecimento para turmas de até 10 (dez) 
usuários, nas instalações da CODISE;

3. O treinamento deverá ser aplicado num prazo de até 15 (quinze) corridos, após solicitação formal 
da CONTRATANTE.
a. Conceitos e funcionalidades gerais.

i. Refere-se aos conceitos gerais de ERP, suas vantagens e principais funcionalidades;
ii. Acessos ao sistemas, cadastros, usabilidade e pre-requisitos;

4. O treinamento deverá ser ministrado em português por profissionais com ampla experiência com o
objetivo de possibilitar aos participantes um conhecimento geral do sistema dentro de seu 
segmento de atuação.

5. A infraestrutura para realização do treinamento será por conta da contratante, sendo que o 
material didático empregado para realização do treinamento será de responsabilidade da 
contratada. Ao final do treinamento deverá ser enviado pela contratada, certificados individuais 
dos participantes do curso;

6. Deve ter uma carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;
7. O treinamento deverá ser ministrado pelo fabricante do software, ou por técnico de fornecedor 

autorizado com comprovação através de certificado fornecido pelo fabricante por cópia 
autenticada;

8. Material didático deverá ser disponibilizado pelo fornecedor do curso em formado eletrônico PDF 
e\ou impresso e deverá ser o oficial do fabricante ou homologado pelo mesmo.

9. O treinamento deverá conter aulas teóricas e práticas;

13. Item 12 - Treinamento Suporte

Características Gerais Mínimas

1. Treinamento do fabricante para a capacitação de técnicos sobre a infraestrutura e o ambiente 
tecnológico necessário para o funcionamento do sistema;

2. Treinamento serve para que técnicos das CODISE tenham conhecimento estrutura de 
funcionamento do sistema para identificar problemas e falhas que possam ser resolvidos no 
menor tempo possível evitando chamados ao suporte com problemas simples;

3. Os conteúdos mínimos:
a. Estrutura do sistema e suas partes integrantes para seu funcionamento;
b. Inicialização do sistema e testes
c. Configurações necessárias em Banco de Dados e Sistema Operacionais;
d. Servidor de Aplicação
e. Instalação de Clientes
f. Configurações de Redes e portas de comunicação.

4. Deverá ser ministrado treinamento para repasse de conhecimento para turmas de até 10 (dez) 
usuários, nas instalações da CODISE;

5. O treinamento deverá ser aplicado num prazo de até 15 (quinze) corridos, após solicitação formal 
da CONTRATANTE.

6. O treinamento deverá ser ministrado em português por profissionais com ampla experiência com o
objetivo de possibilitar aos participantes um conhecimento geral do sistema dentro de seu 
segmento de atuação.

7. A infraestrutura para realização do treinamento será por conta da contratante, sendo que o 
material didático empregado para realização do treinamento será de responsabilidade da 
contratada. Ao final do treinamento deverá ser enviado pela contratada, certificados individuais 
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dos participantes do curso;
8. Deve ter uma carga horária mínima de 20 (vinte) horas;
9. O treinamento deverá ser ministrado pelo fabricante do software, ou por técnico de fornecedor 

autorizado com comprovação através de certificado fornecido pelo fabricante por cópia 
autenticada;

10. Material didático deverá ser disponibilizado pelo fornecedor do curso em formado eletrônico PDF 
e\ou impresso e deverá ser o oficial do fabricante ou homologado pelo mesmo.

11. O treinamento deverá conter aulas teóricas e práticas;

14. Item 13 - Horas de desenvolvimento

Condições Gerais

1. Este item compreende em atividades de desenvolvimento para modificações, acréscimo de 
funcionalidades e integrações com os sistemas legados da CODISE, especificamente, para a 
atender às demandas adicionais de interesse da contratante em funcionalidades que não estão 
prevista neste termo de referência.

2. Trata de um banco de horas para o desenvolvimento de funcionalidades específicas para a 
CODISE;

3. Não serão consideradas funcionalidades específicas as seguintes demandas:
a. Eliminação de falhas, mesmo que não atrapalhe a concretização de uma funcionalidade já 

existente;
b. Erros ocasionais, bugs, mal funcionamento ou qualquer evento que impeça o funcionamento 

efetivo do módulo.
c. Todos as funcionalidades previstas no termos de referência

Características Gerais Mínimas

1. As demandas serão solicitadas pela coordenadoria de informática da CODISE;
2. Para cada nova funcionalidade solicitada pela contratante, deverá ser apresentada uma proposta 

especificando os serviços a serem desenvolvidos, o cronograma e o esforço necessário da equipe 
técnica da contratada, constando a quantidade de horas e o valor total do serviço a ser executado;

3. Serão consideradas para uma nova funcionalidades as seguintes características:
a. Criação de novas tabelas e/ou objetos no banco de dados;
b. Criação de novas interfaces;
c. Criação de novos códigos de programação.

4. As propostas deverão ser aprovadas pela equipe técnica da contratante, acordando ou não a 
quantidade de horas informada, onde pode solicitar ajustes para mais ou para menos.

5. Quando as modificações tiverem relação com a integração dos sistemas da CODISE, deverão ser 
desenvolvidas com estabelecimento de regras em comum acordo para garantir o acesso as 
informações de ambos, necessárias em garantir o funcionamento dos sistemas sem comprometer 
suas funcionalidades.

Prazo de entrega
A empresa terá um prazo de cinco (5) dias corridos para início as o processo de instalação do sistema
a partir da data da ordem de serviço;

Da Gestão do Contrato
O gestor do contrato será um Técnico da Coordenadoria de Informática da CODISE.

Da Fiscalização do Contrato
O Fiscal do contrato será um técnico da Coordenadoria de Licitações e Contrato.

____________________________________________________________________________________
Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640
CNPJ: 13.146.642/0001-45 - Fone: 79 3218-1000 Fax: 79 3218-1015, www.codise.se.gov.br



Página 50 de 79

Aracaju,

15/06/2018.

________________________________________________
Francisco Manuel Navarro Caldas

Coordenador de Informática da CODISE
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ANEXO I
1. Modelo de Atestado de Visita ao Local

(PAPEL TIMBRADO DA CODISE)

Local e data

À
Coordenadoria de Informática da CODISE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº XX/2018

Prezados Senhores,

Pelo  presente declaramos expressamente que esta  empresa, por meio de preposto devidamente
credenciado pela mesma, visitou os locais onde serão executados os referenciados serviços, e tomou
conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais  que  possam  influir  direta  ou
indiretamente na execução dos mesmos.

Qualificação da Empresa:
Nome:
Endereço:
Preposto:

......................................................................
FIRMA LICITANTE/PROPONENTE / CNPJ

Atenciosamente,

.......................................................

REPRESENTANTE DA CODISE
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ANEXO II
1. Modelo da tabela de composição de preços da proposta comercial

Software e Serviços

Lote/Item Software/Serviços Forma de
pagamento

Valor
Parcela

Quantidade
Itens

Valor
Unitário

Valor
Total

01

01 Sistema Base com Suporte Técnico Parcelado 60x 1 X

02 Módulo de Informações gerenciais Parcelado 60x 1 X

03
Módulo Controle de Processos 
Jurídico

Parcelado 60x 1 X

04 Módulo Almoxarifado; Parcelado 60x 1 X

05 Módulo Patrimônio Parcelado 60x 1 X

06 Módulo Recursos Humanos Parcelado 60x 1 X

07 Instalação do sistema Base único X 1

08 Instalação de módulo adicional único X 5

09 Treinamento do Sistema Base único X 1

10 Treinamento de módulos adicionais único X 5

11 Treinamento Gerencial único X 1

12 Treinamento de Suporte único X 1

13 Horas de desenvolvimento Por demanda X 300

Total do valor mensal da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor anual da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor Global do projeto: R$ XXXX,XX
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2. ANEXO II

3. Modelo de Atestado de Visita ao Local

(PAPEL TIMBRADO DA CODISE)

Local e data

À
Coordenadoria de Informática da CODISE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº XX/2018

Prezados Senhores,

Pelo  presente declaramos expressamente que esta  empresa, por meio de preposto devidamente
credenciado pela mesma, visitou os locais onde serão executados os referenciados serviços, e tomou
conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais  que  possam  influir  direta  ou
indiretamente na execução dos mesmos.

Qualificação da Empresa:
Nome:
Endereço:
Preposto:

......................................................................
FIRMA LICITANTE/PROPONENTE / CNPJ

Atenciosamente,

.......................................................

REPRESENTANTE DA CODISE
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018
EMPRESA PROPONENTE:
CNPJ:

1.  Apresentamos e  submetemos a  apreciação do Pregoeiro nossa Proposta,  assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua
elaboração.

1.1. Os serviços compreendem:

Software e Serviços

Lote/Item Software/Serviços Forma de
pagamento

Valor
Parcela

Quantidade
Itens

Valor
Unitário

Valor
Total

01

01 Sistema Base com Suporte Técnico Parcelado 60x 1 X

02 Módulo de Informações gerenciais Parcelado 60x 1 X

03
Módulo Controle de Processos 
Jurídico

Parcelado 60x 1 X

04 Módulo Almoxarifado; Parcelado 60x 1 X

05 Módulo Patrimônio Parcelado 60x 1 X

06 Módulo Recursos Humanos Parcelado 60x 1 X

07 Instalação do sistema Base único X 1

08 Instalação de módulo adicional único X 5

09 Treinamento do Sistema Base único X 1

10 Treinamento de módulos adicionais único X 5

11 Treinamento Gerencial único X 1

12 Treinamento de Suporte único X 1

13 Horas de desenvolvimento Por demanda X 300

Total do valor mensal da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor anual da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX
Total do valor Global do projeto: R$ XXXX,XX

2. Prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data de apresentação da proposta.

3. Declaramos que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão
ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93)
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4. Declaramos estar de acordo com todas as condições estabelecidas neste Edital.

5.  Declaração  expressa  de  que  no  preço  ofertado  estão  incluídos  todos  os  custos  e
despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, fretes, taxa de
administração, seguros, lucros, encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto
deste Pregão e também deduzidos quaisquer tipos de descontos ou vantagens, nada mais
sendo lícito pleitear a esse título.

Aracaju,  xxxxx   de  xxxxxxxxxxxxxxx  de 2018

Assinatura do Proponente

RG

CPF

____________________________________________________________________________________
Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640
CNPJ: 13.146.642/0001-45 - Fone: 79 3218-1000 Fax: 79 3218-1015, www.codise.se.gov.br



Página 56 de 79

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

Pelo presente a Empresa ________________________, situada na ___________________,
CNPJ  nº____________,  através  de  seu  ______________,  outorga  ao
Sr.________________________,  RG  nº___________________,  amplos  poderes  para
representá-la junto à CODISE, no Pregão nº 02/2018, inclusive para interpor ou desistir de
recursos, receber citações, intimações, responder administrativamente e judicialmente por
seus atos, formular ofertas e lances de preços, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.

_________________________
Local e Data

____________________________________________
Assinatura e identificação do declarante
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

(Nome  da  empresa)  _______________,  CNPJ  nº  ________________,  sediada
____________(endereço completo), declara para fins do disposto no Inciso VII do Art. 4º da
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumprem plenamente os
requisitos da habilitação pertinentes a este Pregão nº 02/2018.

_________________________
Local e Data

____________________________________________
Assinatura e identificação do declarante
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

Ref.: (Identificação da Licitação)

.............................................,  inscrito  no CNPJ nº  .................................,  por intermédio de
seu  representante  legal  o(a)  Sr(a)  .........................................................,  Portador(a)  da
Carteira  de  Identidade  nº  .................................................  e  CPF
nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz. (     )

............................................................................
(Local e Data)

........................................................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RAZÃO SOCIAL;
ENDEREÇO
BAIRRO
CIDADE UF
TELEFONE:
FAX:
C.N.P.J
PESSOA PARA CONTATO

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO:

REPRESENTANTE EM ARACAJU
NOME
ENDEREÇO
TELEFONE PARA CONTATO

PESSOA CREDENCIADA PARA ASSINAR CONTRATO

NOME
CARGO
PROFISSÃO
RG Nº
CPF Nº
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL

OBSERVAÇÃO

Quando a licitante vencedora se fizer representar no ato da celebração do instrumento
contratual,  por diretor ou sócio, apresentará cópia do Contrato Social ou Estatuto. Na
hipótese  de  representação  por  Procuração,  a  adjudicatária  deverá  além da  cópia  do
Contrato Social  ou  Estatuto,  Procuração Pública  ou Particular  (em papel  timbrado da
firma), assinado pelo representante legal, que outorgue poderes específicos para o ato.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

..............................................................................................CNPJ  nº  .........................,
sediado(endereço  completo).................................  declara,  sob  pena  da  lei  que  até  a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

(Local) ...........de ......................... de 2018

____________________________________
Representante Legal

Nome do representante: ___________________________________________________

CPF do Representante:  ___________________________________________________

Carteira de Identidade do Representante: _____________________________________
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ANEXO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA ADESÃO INICIAL

QUANT VL
TOTAL CON-

TRATADO
ADESÃO 01

VALOR ADE-
SÃO 01

SALDO
QUANT.

SALDO VALOR
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ANEXO IX

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº_____/2018
PREGAO ELETRÔNICO Nº 02/2018
Processo Nº 019.401.00639/2018-4
Validade da Ata _____/_____/2019

Aos (______)__________ dias do mês de _________ do ano de 2018, a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE  inscrita no CNPJ sob o n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  situado  na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  neste  ato  representado
por seu Presidente, JOSE MATOS LIMA FILHO e Diretor Administrativo e Financeiro, GIL-
DO DE SOUZA XAVIER NETO, doravante também designada CONTRATANTE, nos termos
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e de-
mais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial n.º 01/2018, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para eventuais contratações
elencadas na  CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA ATA, ofertado pelo  FORNECEDOR REGIS-
TRADO relacionado(s) a seguir, que após a efetivação da contratação passará a ser desig-
nado CONTRATADA, e, cuja proposta foi julgada vencedora do certame:

Razão Social:___________________
CNPJ: ________________________
Endereço: ________________________
Telefone: ________________________
Fax: ________________________
E-mail: __________________

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A presente  Ata  tem  por  objeto  o  registro  de  preços  para  aquisição  de  software  de  empresa
especializada  no  fornecimento  de  sistemas  de  gestão  empresarial  denominado  ERP
(Enterprise Resource Planning), visando atender às necessidades da CODISE – Companhia de
Desenvolvimento  Econômico  de Sergipe,  o  qual  deverá  observar  as  especificações do Edital  no
Anexo I do Pregão n.º XX/2018 e seus anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com
a documentação e proposta de preço apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar com o
menor preço por lote, conforme consta nos autos do Processo n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Parágrafo  Único  –  Este  instrumento  não  obriga  a  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento
Econômico de Sergipe a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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O gerenciamento deste instrumento caberá à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Sergipe, através da COLIC – Coordenadoria de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os  preços  registrados,  a  especificação  do  material,  os  quantitativos,  as  marcas,  encontram-se
elencados na presente Ata (Anexo II).

CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO

O material  deverá ser  entregue, em conformidade com a solicitação dos órgãos participantes do
Estado de Sergipe, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da emissão do empenho.

Parágrafo único – A entrega deverá ocorrer no almoxarifado da CODISE em Aracaju/SE.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A  empresa  detentora  do  preço  registrado  poderá  ser  convidada  a  firmar  contratações  de
fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro – As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas
através  de  Nota  de  Empenho,  emitidas  pelo  órgão  participante,  contendo:  n.º  da  ata,  nome da
empresa, objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e data da entrega;

Parágrafo Segundo – A Nota de Empenho será encaminhado ao fornecedor, que deverá assiná-la e
devolvê-la  ao órgão solicitante  no prazo de 3 (três)  dias consecutivos,  a contar  da data  do seu
recebimento;

Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a
Nota de empenho poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos
que integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 02/2018:

I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela CODISE – Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe,  desde que formalizada a contratação, de acordo com o
especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem parte deste instrumento como se transcritos
estivessem,  responsabilizando-se  por  eventuais  prejuízos  decorrentes  do  descumprimento  de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o
produto que estiver em desacordo com as especificações. O contratado terá prazo de 48 horas para
entregar os equipamentos de acordo com as especificações constantes no Anexo I, sem quaisquer
pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto
contratado;

III  –  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  CODISE  –  Companhia  de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem
como  dar  ciência  à  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de
Registro de Preços;

IV  –  Dispor-se  a  toda  e  qualquer  fiscalização  da  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento
Econômico de Sergipe, no tocante ao fornecimento do material, conforme contrato de fornecimento,
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

V – Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de fornecimento;
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VI – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser
alegado como motivo de força maior  para o atraso,  má execução ou inexecução do contrato de
fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas;

VII – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar vistoria
nas  instalações  do  fornecedor,  a  fim  de  verificar  as  condições  para  o  atendimento  do  objeto
registrado;

VIII – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe
qualquer  alteração  ocorrida  no  endereço,  conta  bancária  e  outros  julgados  necessários  para  o
recebimento de correspondência;

IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
reguladoras e pertinentes;

X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela CODISE –
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;

XI – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe
mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,  por  quaisquer danos ou
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância
as exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes;

XII – Substituir e/ou reparar os produtos, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos,
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes no Edital;

XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente
identificado com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, no
mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado;

XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação;

XV – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria
embalagem,  em letras  de  tamanho  compatível,  os  seguintes  dados:  N.º  e  data  do  Contrato  de
Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante;

XVI – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado,
servindo  como  base  de  cálculo  para  as  alterações  os  preços  unitários  constantes  na  proposta
vencedora;

XVII – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, inciso XIII, da
Lei n.º 8.666/1993, que será observado, quando dos pagamentos à detentora do preço registrado;

XVIII – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em tempo hábil,
quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a
execução do objeto contratual;

XIX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou na Nota
de Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da  CODISE –
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe.

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:

I – todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Sergipe ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário,
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não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da  CODISE –
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;

II –  qualquer  tipo de autuação ou  ação  que  venha a sofrer  em decorrência  do fornecimento em
questão,  bem como  pelos  contratos  de  trabalho  de  seus  empregados,  mesmos  nos  casos  que
envolvam  eventuais  decisões  judiciais,  eximindo  a  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento
Econômico de Sergipe de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III  –  por  quaisquer  multas,  indenizações  ou  despesas  impostas  à  Contratada  pela  autoridade
competente,  em decorrência  do  descumprimento  de  lei  ou  de  regulamento  a  ser  observado  na
execução  do  contrato,  desde  que  devidas  e  pagas,  as  quais  serão  reembolsadas  à  CODISE –
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, autorizada a
descontar, de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente;

Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a CODISE – Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Sergipe a descontar o valor correspondente aos referidos danos
ou prejuízos  diretamente das faturas pertinentes aos  pagamentos  que  lhe  forem devidos,  ou da
garantia  contratual,  independentemente  de  qualquer  procedimento  judicial,  assegurada  a  prévia
defesa;

Parágrafo  Segundo  –  A  ausência  ou  omissão  da  fiscalização  da  CODISE  –  Companhia  de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das
responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA  NONA:  OBRIGAÇÕES  DA   CODISE  –  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE SERGIPE

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes obriga-
se a:

I – indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto;

II  – permitir  ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local  da entrega desde que observadas as
normas de segurança;

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital;

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO

A CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe  ou  órgãos  participantes
efetuarão o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados
a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente
Contrato de Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que
o fornecimento foi realizado a contento, observando os seguintes valores:

Software e Serviços

Lote/Item Software/Serviços Forma de
pagamento

Valor
Parcela

Quantidade
Itens

Valor
Unitário

Valor
Total

01 01 Sistema Base com Suporte Técnico Parcelado 60x 1 X

02 Módulo de Informações gerenciais Parcelado 60x 1 X

03
Módulo Controle de Processos 
Jurídico

Parcelado 60x 1 X

04 Módulo Almoxarifado; Parcelado 60x 1 X
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05 Módulo Patrimônio Parcelado 60x 1 X

06 Módulo Recursos Humanos Parcelado 60x 1 X

07 Instalação do sistema Base único X 1

08 Instalação de módulo adicional único X 5

09 Treinamento do Sistema Base único X 1

10 Treinamento de módulos adicionais único X 5

11 Treinamento Gerencial único X 1

12 Treinamento de Suporte único X 1

13 Horas de desenvolvimento Por demanda X 300

Total do valor mensal da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor anual da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor Global do projeto: R$ XXXX,XX

Parágrafo Primeiro  – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura,  estas
serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação;

Parágrafo Segundo – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança,  prova de regularidade perante o  FGTS – CRF,  Certidões Negativas  de
Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa
da União, e as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS) da sede da Contratada;

Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Quinto –  Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima
Primeira;

Parágrafo  Sexto  –  No caso  de  atraso  de  pagamento,  será  utilizado,  para  atualização  do  valor
mencionado no “caput”  desta  Cláusula,  o  Índice  Nacional  de Preços  ao  Consumidor  (INPC),  do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final do
adimplemento e a do efetivo pagamento;

Parágrafo  Sétimo  –  Nenhum  pagamento  isentará  a  Contratada  das  suas  responsabilidades  e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA REVISÃO DE PREÇO

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento.
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Parágrafo Primeiro  – Os preços  registrados  que  sofrerem revisão  não  ultrapassarão  os  preços
praticados no mercado,  mantendo-se  a  diferença percentual  apurada entre  o  valor  originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro;

Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a
CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe solicitará ao fornecedor, mediante
correspondência,  redução  do  preço  registrado,  de  forma  a  adequá-lo  à  definição  do  parágrafo
primeiro;

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a CODISE – Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Sergipe convocará as demais empresas com preços registrados
para o  lote,  se for  o caso,  ou ainda os fornecedores classificados,  respeitados as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em
que poderão ocorrer as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado;

Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que
forem  iguais  ou  inferiores  à  média  daqueles  apurados  pela   CODISE  –  Companhia  de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
I – Pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o Contrato de Fornecimento no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato de Fornecimento decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº
8.666/1993;

d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato de Fornecimento decorrente deste
Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razão de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela CODISE – Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Sergipe.

II – Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta
Ata de Registro de Preços;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e
XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência  com  aviso  de  recebimento,  a  qual  será  juntada  ao  processo  administrativo  da
presente Ata;
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Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-
se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, facultando-se
a este, nesse caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata;

Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do
fornecedor relativas ao fornecimento do lote;

Parágrafo Quinto – Caso a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe não
se utilize  da prerrogativa de cancelar  esta Ata,  a seu exclusivo critério,  poderá suspender a sua
execução  e/ou  sustar  o  pagamento  das  faturas  até  que  o  fornecedor  cumpra  integralmente  a
condição contratual exigida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

São obrigações do Contratado:

I  –  Os  tributos,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais,  custos  e  despesas  que  sejam
devidos  em  decorrência  direta  ou  indireta  do  presente  contrato  serão  de  responsabilidade  do
CONTRATADO;

II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais,  encargos  trabalhistas  e  todas  as  despesas
incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a
Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

I – Advertência;

II – Multa, observados os seguintes limites máximos:

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento
ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente
cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;

III – impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Primeiro –  O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada,
retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou  cobrado  judicialmente,  sendo  corrigida
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do
efetivo recolhimento.
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Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigação.

Parágrafo  Terceiro  –  Quando  a  Contratada  motivar  rescisão  contratual,  será  responsável  pelas
perdas  e  danos  decorrentes  para  a  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de
Sergipe;

Parágrafo Quarto –  Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias
corridos,  contados  da  data  da  notificação  escrita,  sem  justificativa  por  escrito  aceita  por  esta
Companhia,  decairá  do  direito  de  vencedora,  sujeitando-se,  ainda,  à  imposição  das  sanções
elencadas nos incisos I a IV desta cláusula.

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar
sua rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento
do Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de
Preços,  a  cargo  do  órgão  contratante,  cujos  programas  de  trabalho  e  elementos  de  despesas
específicos são:

Unidade
Orçamentária

Classificação Funcional –
Programática

Projeto /
Atividade /

Ação

Elemento de
Despesa

Fonte de Recurso

19301 22.126.0039 0737 4490 0293

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços;

II – Integram esta Ata o Edital de Pregão n° 02/2018 e seus anexos e as propostas das empresas
classificadas;

III – É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia
e expressa autorização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da
Comarca de Aracaju/SE.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais.

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2018.
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JOSÉ MATOS LIMA FILHO
Diretor Presidente – CODISE

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO
Diretor Administrativo e Financeiro – CODISE

CONTRATANTE

___________________________________
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR REGISTRADO

Representante legal:
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO N º ____/2018

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  SOFTWARE  DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  NO  FORNECIMENTO
DE  SISTEMAS  DE  GESTÃO  EMPRESARIAL
DENOMINADO  ERP  (ENTERPRISE  RESOURCE
PLANNING),  VISANDO  ATENDER  ÀS
NECESSIDADES  DA  CODISE  –  COMPANHIA  DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE E A
EMPRESA  xxxxxxxxxxxxxxx, DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR E CLÁUSULAS ABAIXO.

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem a COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO ECONOMICO DE SERGIPE - CODISE,  sociedade de economia mista estadual,
inscrita no CNPJ sob o n. º 13.146.642/0001-45, com sede na Av. Heráclito G. Rollemberg,
4444, Distrito Industrial de Aracaju - D.I.A, nesta Capital, doravante denominada  CODISE,
neste ato representada por seu Diretor Presidente xxxxxxxxxxxxx e o Diretor Administrativo
e  Financeiro  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  do  outro  lado,  a  empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, localizada na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, têm entre
si justos e acordados o presente CONTRATO que se regerá de acordo com, na Lei Federal
nº 8.666/93, e com as Cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. O presente Contrato tem por objeto aquisição de software de empresa especializada no
fornecimento de sistemas de gestão empresarial  denominado ERP (Enterprise Resource
Planning),  cujas especificações e a forma de prestação dos serviços estão descritas no
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2018, o qual passa a
fazer parte integrante deste instrumento como se transcrito estivesse.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato
2.1.1 – Edital do Pregão Presencial n. 02/2018 – Processo nº 019.401.639/2018-4;
2.1.2 – Proposta da Contratada;
2.1.3 – Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

3.1. São responsabilidades da CONTRATADA:

I –  todo  e  qualquer  dano  que  causar  à  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento
Econômico de Sergipe ou a terceiros,  ainda que culposo,  praticado por seus prepostos,
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empregados  ou  mandatário,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à
fiscalização ou acompanhamento da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Sergipe;

II – qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento
em questão,  bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,  mesmos nos
casos que envolvam eventuais  decisões judiciais,  eximindo a CODISE – Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III – por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado
na execução do contrato,  desde que devidas e pagas,  as  quais  serão reembolsadas à
CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe,  que ficará, de pleno
direito,  autorizada  a  descontar,  de  qualquer  pagamento  devido  à  detentora  do  preço
registrado, o valor correspondente;

IV  –  Executar  o  fornecimento  do  objeto  nos  padrões  estabelecidos  pela  CODISE  –
Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe,  desde  que  formalizada  a
contratação, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem
parte deste instrumento como se transcritos estivessem, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos  decorrentes  do  descumprimento  de  qualquer  cláusula  ou  condição  aqui
estabelecida;

V – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo
aceito o produto que estiver em desacordo com as especificações. O contratado terá prazo
de 48 horas para entregar os equipamentos de acordo com as especificações constantes no
Anexo I, sem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito
funcionamento e conclusão do objeto contratado;

VI  –  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  CODISE  –  Companhia  de
Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe,  cujas  reclamações  se  obriga  a  atender
prontamente,  bem  como  dar  ciência  à  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento
Econômico de Sergipe, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução da Ata de Registro de Preços;

VII – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento
Econômico  de  Sergipe,  no  tocante  ao  fornecimento  do  material,  conforme  contrato  de
fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

VIII  –  Prover  todos  os  meios  necessários  à  garantia  do  pleno  fornecimento,  inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato
de fornecimento;

XI  – A falta do material  cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não
poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
do contrato de fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
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X – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar
vistoria nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do
objeto registrado;

XI – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Sergipe  qualquer  alteração  ocorrida  no  endereço,  conta  bancária  e  outros  julgados
necessários para o recebimento de correspondência;

XII – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas reguladoras e pertinentes;

XIII  – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,  cabendo-lhe,
integralmente,  os  ônus decorrentes.  Tal  fiscalização  dar-se-á  independente  da que será
exercida pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;

XIV – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Sergipe  mesmo  em  caso  de  ausência  ou  omissão  de  fiscalização  de  sua  parte,  por
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas
preventivas,  com  fiel  observância  as  exigências  das  autoridades  competentes  e  as
disposições legais vigentes;

XV  –  Substituir  e/ou  reparar  os  produtos,  num  prazo  máximo  de  até  15  (quinze)  dias
consecutivos, sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes
no Edital;

XVI  –  Manter  seus  empregados,  quando  nas  dependências  dos  órgãos  participantes,
devidamente  identificado  com  crachá  subscrito  pela  detentora  do  preço  registrado
contratada,  no  qual  constará,  no  mínimo,  sua  razão  social  e  o  nome  completo  do
empregado;

XVII  –  Arcar  com  as  despesas  para  a  entrega  do  objeto  no  local  indicado,  após  a
contratação;

XVIII – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação
na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do
Contrato de Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante;

XIX  –  Após  contratação,  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessários,  de até  25% (vinte  e cinco por  cento)  do valor
inicialmente  contratado,  servindo  como  base  de  cálculo  para  as  alterações  os  preços
unitários constantes na proposta vencedora;

XX  –  Manter,  durante  toda  vigência  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos
termos  do Art.  55,  inciso  XIII,  da  Lei  n.º  8.666/1993,  que  será  observado,  quando  dos
pagamentos à detentora do preço registrado;

XXI – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em
tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam
vir a comprometer a execução do objeto contratual;
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XXII – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou
na Nota de Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da
CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe.

São de responsabilidade da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Sergipe:

I – indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto;

II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas
as normas de segurança;

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital;

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto.

V  –  Exigir  que  o  objeto  deste  Contrato  estejam  em  conformidade  com  o  disposto  na
CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento;

VI  –  Efetuar  o  pagamento  de  acordo  com  o  disposto  na  CLÁUSULA  SEXTA deste
instrumento;

VII – Zelar pelo fiel cumprimento das Cláusulas deste Contrato.

VIII – Fornecer todas as informações necessárias para o correto fornecimento do objeto;

IX – Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para entrega
do objeto e,  disponibilizar,  quando necessário,  colaborador  responsável  para verificar  os
equipamentos entregues.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA

4.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de
seus direitos ou obrigações assumidas no presente instrumento contratual, sem autorização
expressa e prévia do Diretor Presidente da CODISE.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA

5.1.  O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
podendo  ser  prorrogado,  por  igual  período,  limitada  a  sua  vigência  ao  prazo  de  60
(sessenta) meses, mediante termo de aditamento específico.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO

6.1.  A  CODISE  –  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Sergipe  ou  órgãos
participantes efetuarão o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente
mantida  pela  Contratada,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  depois  da  entrega  dos
materiais  que  forem  solicitados,  contados  a  partir  da  data  da  apresentação  da  nota
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fiscal/fatura  discriminativa,  acompanhada  do  correspondente  Contrato  de  Fornecimento,
com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento
foi realizado a contento, observando os seguintes valores:

Software e Serviços

Lote/Item Software/Serviços Forma de
pagamento

Valor
Parcela

Quantidade
Itens

Valor
Unitário

Valor
Total

01

01
Sistema Base com Suporte 
Técnico

Parcelado
60x

1 X

02
Módulo de Informações 
gerenciais

Parcelado
60x

1 X

03
Módulo Controle de Processos 
Jurídico

Parcelado
60x

1 X

04 Módulo Almoxarifado;
Parcelado

60x
1 X

05 Módulo Patrimônio
Parcelado

60x
1 X

06 Módulo Recursos Humanos
Parcelado

60x
1 X

07 Instalação do sistema Base único X 1

08 Instalação de módulo adicional único X 5

09 Treinamento do Sistema Base único X 1

10
Treinamento de módulos 
adicionais

único X 5

11 Treinamento Gerencial único X 1

12 Treinamento de Suporte único X 1

13 Horas de desenvolvimento Por demanda X 300

Total do valor mensal da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor anual da soma das parcelas dos itens 01 a 06: R$ XXXX,XX

Total do valor Global do projeto: R$ XXXX,XX

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura,
estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações
que  motivaram  sua  rejeição,  contando-se  o  prazo  para  o  pagamento  da  data  da  sua
reapresentação;

Parágrafo  Segundo  –  Para  fazer  jus  ao  pagamento,  a  empresa  deverá  apresentar,
juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF,
Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos
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a  tributos  federais,  à  dívida  ativa  da  União,  e  as  contribuições  previdenciárias  e  de
terceiros), e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da sede
da Contratada;

Parágrafo Terceiro –  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Quinto –  Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula
Décima Primeira;

Parágrafo Sexto – No caso de atraso de pagamento, o mesmo se sujeitará a incidência de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-DI.

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades
e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO DE PREÇO

7.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente
instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira
inicial deste Instrumento.

Parágrafo Único – Os preços que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados
no  mercado,  mantendo-se  a  diferença  percentual  apurada  entre  o  valor  originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do contrato.

CLÁUSULA OITAVA  - DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da receita operacional da
CODISE, através AÇÃO 0737 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ELEMEN-
TO: 4490 FONTE DE RECURSOS 0293.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS

9.1. Ao Contrato que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
não mantiver a proposta, ensejar o retardamento de execução do objeto, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão
ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo
com as disposições do Decreto Estadual nº 24.912/07:

(a)  Advertência;

(b) Multa, observados os seguintes limites máximos: 
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b.1) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o va-
lor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida,  com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente;

(c) Impedimento de licitar e de contratar com Estado de Sergipe, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.2. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pa-
gamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetaria-
mente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial até a data do efeti-
vo recolhimento.

9.3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do pri-
meiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

Parágrafo Único: Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudi-
ciais, constituem motivos para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e
78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

10.1 O presente Contrato poderá ser escindido, também, por conveniência administrativa, a
Juízo do CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação
judicial nos termos da lei;

10.2. No caso de rescisão do Contrato, o CONTRATANTE fica obrigado a comunicar tal de-
cisão à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

10.3. Na concorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre o CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do art. 79
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISÃO

11.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reco-
nhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, as medidas previstas
no art. 80, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA LEGISLAÇÃO  APLICÁVEL À  EXECUÇÃO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS
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12.1. O presente Contrato fundamenta-se:

I- nos termos do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão 002/2018, conforme art.
24, XI, da Lei nº 8.666/93 que, simultaneamente:
a) Constam do Processo Administrativo nº XXXXXX;

II-  nas  demais  determinações  da  Lei  nº  8.666/93,  Lei  nº  10.520/02,  a  Lei  Estadual  nº
6.206/2007, Lei Estadual nº 5.848/2006, Lei Estadual 6.640/2009 e as demais cláusulas e
condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

III – Nos preceitos do Direito Público;

IV – Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Di-
reito Privado.

Parágrafo Único – Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Ter-
mo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

13.1. O contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente contrato no
prazo de 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao da data de sua assinatura, de acordo
com o art. 61, parágrafo único, Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES  

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no
art. 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados.

14.2.  A CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado
sobre o valor inicial atualizado do contrato.

14.3. Nenhum, acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condi-
ção, salvo ao supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1.  Na  forma  do  que  dispões  o  art.  67,  da  Lei  8.666/93,  fica  designado  o  servidor
______________________________  RG  nº  _______________  CPF
nº__________________,  devidamente credenciado,  ao qual  competirá dirimir  as dúvidas
que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência ao credenciante (art. 67 da
Lei nº 8666/93).

15.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução
do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garan-
tir a qualidade desejada.
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15.3. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades con-
tratuais.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe – Aracaju –
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E,  por  estarem assim,  justas e contratadas,  as  partes assinam este  instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos le-
gais.

Aracaju/SE ___ de __________ de 2018.

Diretor Presidente

Diretor Administrativo e Financeiro

Contratada

TESTEMUNHAS:

01 -..........................................................................… 

02 - ............................................................................
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