
 

  
ãervíço Aufônomo de Ãgua e E590+o 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2017 

OBJBOz Contmfaçõo de empresa pam LicenciamenTo de uso de 

Sístemas de informáfica inTegmdos de gesfõo adminisfmfiva e 
comáerciaL para a gesfõo públíca da auTarquia do SAAE de Piumhí- 

MG. 

FORNECEDORz 

MGF INFORMÁTICA LTDA-EPP 
PASTA 01 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816l0001-10 

Piumhi - MG  
Sistemaz Materiais - Subsistemaz Compras e Iicilações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços  
Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2-017 Data do pedido: 07I0812017 

41 2 l 201 7 Soficitante Maria das Gracas F Barros Goulan Responsávelz SRC 

Despesa: 61 AÇã0... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fonte de recurso ........... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa..,. 3.3.90.39 Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica SubElementoz 11 

Caráter de urgenciaz Normal Locação de Soñwares 

253 12.017 - 0 Finalídade: CONTRATAÇÃO EMPRESA PILICENCIAMENTO USO SISTEMAS DE INFORMATICA  
' COU doilem Especiñcaçáotécnica doitem Pedido Autorizado Unidade  

ADMINISTRATIVA, INCLUINDO TRANSFERÉNCIA DO BANCO DE DADOS DO 
ATUAL PARA O SIS STEMA A SER CONTRATADO 

00000004864 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NQVO SISTEMA DE GESTÂO 1,0000 1)0000 UN 
COMERCÍAL, INCLUINDO TRANSFERENCIA DO BANCO DE DADOS DO 
ATUAL PARA O SISTEMA A SER CONTRATADO 

00000004351 SISTEMA DE GESTÃO ADMIN|STRATIVA1NTEGRADO DOS MODULOS DE 12_0000 12_0000 mes 

CONTABILIDADE (PPA E LDO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

PLANEJAMENTO), RE ECUSRSOS HUMANOS(INCLU|NDO FOLHA DE 
PAGAMENTQ ALMOXARIFADQ PATRIMÔNIQ CONTROLE DE FROTA DE 
VEÍCULOS, COMPRAS E LICITAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LAI. 

00000004352 SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRADO DOS MÓDULOS_DE 12,0000 1210000 mes 
REQUERIMENTOS, CONTAS E CONSUMO, ATENDIMENTO AO PUBLICO, 
DIVIDA ATlVA, AUT TOATENDIMENTO VÍA |NTERNET, RECEBIMENTO DE 
CONTAS. ORDEM DE SERVIÇOS ON LINE. RECADASTRAMENTO, 
CONTROLE DE ETA E COBRANÇA VI CARTÓRIOS DE PROTESTO. 

WOOOOMBSB IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÁO DO NOVO SISTEMA DE GESTÀO 110000 1,0000 UN 

 
Locai de entrega ........... SAAE-PRAÇA ZECA SOARESI 21 1 CENTRO 

Observações ............... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCiAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE 
comprmema INFORMÁTICA lNTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, PARA A 

GESTÃO PÚBLICA DA AUTARQUIA SAAE PIUMHI-M53, COM os SERVIÇOS DE 
CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÂQ MIGRAÇAO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES. , 

_”\ TREINAMENTQ MANUTENÇÃQ SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE 
\ o PERIODO CONTRATUAL 

É 
M l s racasFBarros Goulan 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

PraÇa Zeca Soares. 211 

" Piumhi - MG  
Processo de Compra 

Sistema: Materiais - Subsistemaz Compras e Licitações  
Processo de Compra N° Processo de Compra 

253 I 2017 °UTR°S 

Bens 

Carater de urgêncía: compra normal Prazo Iimite de entrega 

Critério de julgamentoz IVIenor preço por Iote 

Responsávelz SRC Sonia Roseni Costa 

Forma de pagamentoz ATÉ 10 DIAS. APÓS RECEBIEMTNO DA NOTA FISCAL 

Lote: 1 LOTE I 

Código prod Descrição do produto 

q000004863 JMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÁO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
* J INCLUINDO TRANSFERENCIA DO BANCO DE DADOS DO ATUAL PARA O SIS 

00000004861 SISTEMA DE GESTÀO ADMINISTRATIVA INTEGRADO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE 

(PPA E LDO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PLANEJAMENTO), RE 

Lote: 2 LOTE II 

Código prod Descrição do produto 

00000004864 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL, INCLUINDO 
TRANSFERÊNCIA DO BANCO DE DADOS DO ATUALPARA O SlSTEMA A 

00000004862 SISTEIVIA DE GESTÀO COMERCIAL INTEGRAPO DOS MODULOS DE REQUERIMENTOS, 
CONTAS E CONSUMQ ATENDIMENTO AO PUBLICQ DNIDA ATlVA. AUT 

Quantidade Unidade 

1,00 UN(s) 

12,00 mes(s) 

Quantidade Unidade 

1.00 UN(s) 

12,00 mes(s) 

 
ObjetOZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE ENFORMÁTICA 

iNTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, PARA A GESTÃO PÚBLICA DA 
AUTARQUIA SAAE PIUMH|-MG. COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÂQ Â MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES_ , TREINAMENTO, MANUTENÇÃQ SUPORTE TÊCNICO E \ ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL 

Sistemaz MGFCompras - ProcessoDeCompraPorLotem .rpt Página 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/00 

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de abertura de processo  

Autuação  

Aos 7 dias do mês de agosto de 2.017, autuei o processo de compra 253 l 2017, o qual foi devidamente 

qtocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi - MG. segunda-feira_ 7 de agosto de 2017 

\ 

Odécio fla Silva Melo 
Diretor 

 
Protocolo ..... 10.065 I 2017 07I08l2017 00200200 

N° Processo... 2531 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

ReSPOHSáVB|--- Odécio da Silva Melo 

Fina|idade ........ Autorização do ordenador concedida. Ciassiñcar o | 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAuíuaçãom .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 

r Piumhi - MG  É 

Sistema: Materiais - Subsistemaz Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado  
Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

253 I 2017 °UTR°S 
Carater de urgência: compra normal Data do processoz 07l08f2017 

Critério de julgamentoz Menor preço por Iote 
Responsável: SRC Sonia Roseni Costa  

60.245.487I0001-02 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA EPP 07108l2017 

14.393.106¡0001-07 GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07108l2017 

71.000.731/0001-85 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 07108I2017 

j§719.918i0001-28 MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 07l08l2017  

Sis1emaz MGFCompras - FornecedoresConvocadosm.rp1 Página 1 



_ Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG  
Sistemaz Materiais - Subsistemaz Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado  
Processo de compra N° Fornecedor: 60_245_437¡ooo1-02 Data hora cotaçâon7I0812o17 

CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA EPP 
253 / 2017 RUA MONTE ALEGRE, 100 2° ANDAR SALA 21 

RIBEIRÃO PRETO - SP 

Contato: JESUS MARCOS 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entregaz 30 dias 

 

Cod produto Desaição l Marca e ModeIo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

00000004863 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÀO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO ADMINIS 1,DO UN(5) 5.000,0000 
Marca: 

Modelo: 

 

 

00000004864 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO COMERC 1,00 UN(s) 5.000,0000 
Marcaz 

Modelo; 
 

00000004861 SISTEMA DE GESTÂO ADMINISTRATIVA INTEGRADO DOS MÓDULOS DE 12.00 mes(5) 4.000.0000 

Marcaz 

Modeloz 
 

00000004862 SISTEMA DE GESTÃO CÓMERCIAL JNTEGRADO DOS MODULOS DE REQI 12.00 mes(s) 2.500.0000' 
Marcaz 

Modelo: 
 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 88.000,00  
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COZAÇÃO SAAE PIUMHIU MG 

w ~ 

Assuntm COTAÇÃO SAAE PIUMHIU MG: 

De: Licítacoes <Iicítacoes@saaepiumhi;com.br› 

Data: 20l07/2017 13:03 “ 

Para: joaobosco@agpsa.com.br 

1 

A \ 

1 

\ \ 

ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA SJA 

Segue anexo nova cotação de preços para pesquísa de mercado para elaboração da planilha de orçamento basé para 

licitação na modaiidade Pregão Presençial ,com algumas alterações do objeto de Sistema de Gestão ComerciaL gpara sua 

apreciação e provídências, favor nos atender dentro da maior brevidade possíveL ' 

Atencíosamente, 

5 María das Graças Ferreira Barros Goula_rt 

Lícitações e Contratos 

/\_ 
-----Anexos: ! 

 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG.pdf 75,6KB 

_Ã¡:r:'“¡. .t.§ l-:=.; 
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LiiñL COTAÇÃO SAAE PIUMHIU MG 

1de1 

L 

Assunto: Lida: COTAÇÃO SAAE PIUMHIU MG 

De: "Joao bosco" <joa0bosco@agpsa.com.br> 

Data: 21/07/2017 14:09 

Para: "'Licitacoes'" <!icitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para:joaoboscoé$agpsacoanr 
Assuntoz COTAÇÃO SAAE PIUMHIU MG 

Enviadaz 20/07/2017 13:03 

foi |ida em 21/07/2017 14109.  
Reporting-UA: agpsa.com.br; MicrosoFt Office Outlook 12.a 
Final-Recípíent: rfcszzgjoaoboscoâaggsa.com.br 
Origina1-Message-ID: <b51alda8-efea~6edb-2731-3ahef6cdd5@bâsaaepiumhi.com.br> 
Disposition: manual-action/MDN-sent-manua11y; displayed 

21/07/2017 14:33 



ENC: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Assunto: ENC: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

De: "Jesus Marcos" <jesus.csm@terra.com.br> 
Data: 04/08/2017 12:40 
Para: "Lícitacoes" <I¡citacoes@saaepiumhi.com.br> 
CC: <ivan.farma@yahoo.com.br>, "Nadia" <nadia@csmsoft.com.br>, 
<Jean.csm@terra.com.br> 

Conforme Solicitado, segue em anexo nosso orçamento. 

Att, 
Jesus Marcos Massonetto 

Rua Monte Alegre , 190 - 2.Andar - Sala 21 - Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 

CEP 14851-26@ 

Telz (16) 3797-6333 (16) 9233-6233 
e-mail: ãesus.csm@terra.com.br / diretoria@csmsoft.com.br 

Só imprima se existir necessidade. PPeserve o meio ambiente. 

----- Mensagem orígína1----- 
De: Lícitacoes [mailto:1ícitacoes®saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: terÇa-feira, 26 de junho de 2917 15:@1 
Para: iesus.csm@terra.com.br; iean.csm@terra.com.br 
Assuntoz COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

A 

CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Segue anexo cotação de preços para pesquisa de mercado para elaboração da planilha 
de orçamento base para futura licitação na modalidade Pregão Presencial, para sua 
apreciação e providencias , favor nos atender dentro da maior brevidade possive1. 

Atenciosamente, 

Este email Foi escaneado pelo Avast antivírus. 
https://www.avast.c0m!antivirus   ~wAnexoa 

Proposta SAAE - Piumhi lVIG.pdf 169KB 

1 de 1 04_/08_/2o17 13:01 
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AO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E BSGOTODE PlUMHl MG. 

A/C SETOR DE HCITAÇÕES. 

Assunto: Orçamento 

Prezados Senhores, 

Em atendimento a solicitação de Vossas Senhorias, vimos por meio desta, apresentar orçamento 
estimado pam a prestação de serviços em conformidade com o objeto proposto, conforme 
especrficações abaixa Colocamo-nos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos que se 

façam necessários. 

Empresa: CSM Central de Software Municípal Ltda 
Endereçtx Rua Monte Alegre nr. 100 Ribeirao Preto São Paulo 

Tefefone 16 37976333 
CNPJ: 60.245.487/0001-02 lnscrição Estaduak Isenta 

Emaik diretoria@csmsoft.com.br Prazo de Entrega: 90 dias 

Contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de informática ¡ntegrados, para 
a gestão pública municipai da autarquía SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de 
dados, implantaçãq migração de dados pré-ex¡stentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico e acompanhamenro durante o período contratual composta dos seguintes sistemas: 

 
Lote tem Espeafícação Unidade Quant V. Un¡t. SUB VALOR 

TOTAL GLOBAL  
1 Sistema de Gestõo Administrativa mês 12 

'ntegrado dos módulos de: 
Contabilídade ( PPA e LDO, Elaboração 

Planejamentoj 

Orçamentáría e , Recursos 

Humanos (inc¡ur'ndo foiha de pagamento), 

AImoxarüadq Patrimônio, Controle de 

frota de veiculos, Compms e Licitações, e 

Portaf da Transparência LAL 4.000,00 48.000,00 

Rua Mante Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinha - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260 É 'Te.|': 

(16) 3797-6333 - E e-rnaH: díretoriaçêgcsmsoft.com.b - www.csmsoft.com.br 

 

 



 
dts soítwaw 
mumclm 

ÉÊÊÊJ . 36 THA mãüm smatw 

›2 mplantação e adaptaçãa da navo Unid. 01 
Sistema de Gestão Administratfva, 

'ncfuindo transferência do banco de dados 
do atual pam o sistema a ser contratada 5.000,00 5.000, 00 

1 Sístema de Gestão Comercial mês 12 

'ntegrado dos módulos de: 

Requerfmentos, Contas e Consumo, 

Atendímento ao Púbficq Divida Ativa, 
Autoatendímento via intemet, 
Recebimento de Contas, Ordem de 

Serviços On Line, Recadastramento, 

 

Controle de ETA e Cobrança Vfa Cartórios 
de Protesta 2.500,00 30.000,00 

mpfantação eadaptação do novo Un¡d. 01 

Sistema de Gestão ComerciaL índuíndo 

 
transferêncía do banco de dados do atuaí 
pam o sistema a ser contratado. 5.000, 00 5.000,00 88.000,00 

Atendímento Técnico: 

Via remota( telefone, intemet, etc) :Sem custos adicionais 
Na sede da Contratadm Sem custos adícianais 

Na sede do 5AAE: Uma vez realizado o treinamento dos usuáríos na fase de implantação, se 

posteriormente em função de quafquer motivo relevante, haja a necessidade de visíta em campo, a 

empresa contratada arcará com as despesas referentes as despesas de translado, 
hospedagem afímentação, hora técnica trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e 

impostos que incidam sobre a vfagem 

 

Treinamentos: _ 

05 treinamentos serõo processados em conjunto com as ínstalações /implantações, 
compreendendo a totaf transferência de conhecímentos nos sistemas. 

Validade da Proposta 60 dias 

Ríbeirão Preto, 04 de Agosto de 2.0] 7 
._a 

. - 1 
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Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezínho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260 É Teh 
(15) 3797›6333 - M e-ma¡!: diretoríansmsoft.com.b - www.c5msoft.com.br 

 



E Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816l0t--.1°W 

Piumhi - MG 
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Sistemaz Materiais - Subsistemaz Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado  
Processo de compra N° Fornecedor: 14.393.106l0001-O7 Data hora cotaçã010710812017 

GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 
253 / 2017 PRAÇA DOM CRISTIANQ N° 10 CONJUNTO B LOJA 01 

DIVINÓPOLIS - MG 
Contato: ADRIANO R. GOIVIIDES 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares. 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entregaz 30 dias 

 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unítário 
 

00000004863 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO ADMINIS 1,00 UN(5) 5.000,0000 

q Marcaz 

_ Modeioz 
 

00000004864 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÂO DO NOVO SISTEMA DE GESTÀO COMERC 1,00 UN(s) 6.900,0000 
Marcaz 

Modelo: 
 

00000004861 SISTEMA DE GESTÂO ADMINISTRATIVA INTEGRADO DOS MODULOS DE 12,00 mes(s) 6.950.0000 ' 

Marcaz . 

Modelo: / 
 

00000004862 SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRADO DOS MODULOS DE REQI 12,00 rnes(s) 6.560,0000 
Marcaz . 

Modelo:  
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 174.020,00  
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cgfngçÃo §AAE PIUMHI MG 

Assunto= COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <Iicítacoes@saaepiumhi.com.br> 

Dataz 20l07/2017 13z23 

Para: comercia|2@¡novamobi|.com.br 

A 

GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

Segue anexo nova cotação de preços para pesquisa de mercado para elaboração da planilha de orçamento base para 

I¡citação na modaiidade Pregão Presencial ,com algumas alterações do objeto de Sistema de Gestão ComerciaL para sua 

apreciação e provídências, favor nos atender dentro da maíor brevidade possíveL 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

d rAnexosr 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG.pdf 75,6KB 
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Líçiaí CQTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

ldel 

Assunto: Lída: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

Dez Inovação Computação Móvel <comercia|2@ínovamobi|.com.br> 

Data: 20l07l2017 13:27 

Para: "'Licítacoes"' <Iícitacoes@saaepíumhí.com.br> 

Sua mensagem 

Para: comercial2@inovamobiI.com.br 

Assuntoz COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
Enviada: 20/07/2017 13:23 

foi Iida em 20/07/2017 13:26.  
Reporting-UA: inovamobí1.com.br; Microsoft Outlook 15.0 
Final-Recipíent: rfc822;ccmercialZ@inovamobil.com.br 
Original-Message-ID: <eF8c3586-abéb-32dev1cd4~58233a86339c@saaepiumhi.com.br> 
Dispositíon: manua1-actíon/MDN-sent-manua11y; displayed 

20/07/2017 13:31 



Proposta Software 

'”\ 

1de1 

üAssuntm Proposta Software 

De: <c0mercial@gtintcom.br> 

Data: 25/07/2017 15233 

Paraz <Iícitacoes@saaepíumhí.com.br> 

Boa Ta rde Maria! 

Segue em anexo a proposta do software conforme solicitado. 

Atenciosamente, 

Adriano R. Gomides 
 

ttvzsrrTi - GESFÁO I.=_: 'i'¡f1(.'N()LOGIA m INmmmÇÃo iffím 
FNPJz 54391 mmmmum 
í37) 3222w94üõ 

 
Gmao r Wogza xsa mmmçea  

w w Anexosz 

Proposta_GTí.pdf 427|<B 
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emaíegía àfa Mfammçãa 

OR AMENTO 

Contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de informática 
íntegrados, para a gestão pública municipal da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os 

serviços de conversão de dados, implantação, mígração de dados pré~exístentes, 

treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período 
contratual composta dos seguintes sistemasz 

 

Lote Item Especificação Unid. Quant. Valor Unit: Valor total 
 

01 

01 

Sistema de Gestão Administrativa íntegrado 
dos módulos de: Contabílidade ( PPA e LDO, mês 12 

Elaboração Orçamentária e Planejamento), 
Recursos Humanos (inc|uindo folha de 

pagamento), AImoxarífado, Patrimônio, 
Controle de frota de veículos, Compras e 

Licitações, e Portal da Transparência LAI. 

RS 6.950,00 RS 83.500,00 

 

02 
Implantação e adaptação do novo Sistema de 
Gestão Adminístrativa, incluindo Unid 01 
transferência do banco de dados do atual 
para o Sistema a ser contratado. 

RS 5.000,00 RS 5.000,00 

 

Woz 

01 
Sistema de Gestão Comercial integrado dos 
módulos dez Requerimentos, Contas e mês 12 

Consumo, Atendimento ao Público, Divida 

Ativa, Autoatendimento via ínternet, 
Recebimento de Contas, Ordem de Serviços 

On Line, Recadastramento, Controle de ETA e 

Cobra nça Via Cartórios de Protesto. 

RS 6.56D,00 Rs 78.720,00 

 

02 
lmplantação e adaptaçlão do novo Sistema de Unid. 01 
Gestão ComerciaL incluindo transferência do 
banco de dados do atual para o Sistema a ser 

contratado. 

RS 6.900,00 RS 6.900,00 

 
Atendimento Técnico: 

Via remota( telefone, internet, etc) : Sem custos adicionaís 
Na sede da Contratada: Sem custos adicionais 
Na sede do SAAEz Uma vez realizado o treinamento dos usuáríos na fase de 

implantação, se posteríormente em função de qualquer motivo relevante, haja a  
Praça Dom Cristiano, Nr. 10, Conjunto B, Loja 01 - Divinópolis - MG 

CEP: 35.500-004 - Telefone= (37) 3222-9406 - CNPJ: 14.393.106/0001-07 

 



fãgsâãà e Wagia da inftmnação 

necessidade de visita em campo, a empresa contratada arcará com as despesas 

referentes as despesas de translado, hospedagem, alimentação, hora técnica 
trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e impostos que incidam sobre a viagem 
Treinamentos= Os treinamentos serão processados em conjunto com as instalações 

ímplantações, compreendendo a total transferência de conhecimentos nos sistemas. 

Validade da Propostaz 60 (Sessenta) dias 

 
ÁHriano R. Gomídes 

fN GESTTI - Gestão e Tecnologia da Informação 

 
Praça Dom Cristiano, Nr. 10, Conjunto B, Loja 01 - Divinópolis - MG 

CEP: 35.500-004 - Telefone= (37) 3222-9406 - CNPJ: 14.393.106/0001-07 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG  
Sistema: Materiais - Subsistemaz Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 71_000_731¡'0001-85 Data hora cotaçâ0207l08l2017 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 
253 / 2017 RUA GONÇALVES DIAS. 3035 SALAS 30113021303 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: DEMÉTRIO SOUZA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares. 211. Piumhi-MG 
Valídade 60 dias Prazo entrega: 30 dias  

Cod produto 

00000004863 

\_ 

00000004861 

Descrição l Marca e Modelo proposto peIo fornecedor Quantídade Unidade Preço unitário 

IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO ADMINIS 1_00 UN(s) 3.000.0000 " 

Marca: 

Modeloz 

SISTEMA DE GESTÂO ADMINISTRATIVA INTEGRADO DOS MODULOS DE 12,00 mes(s) 5.000,00l0 
Marca: 

Modeloz 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 63.000,00  

 
Sistemaz MGFCompras - CotacaoU1 .rpt Página 1 



COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

Dez Licitacoes <Iícitacoes@saaepiumhí.com.br> 

Data'. 12/06/2017 13z33 

Para: comercial@memory.com.br, Demetrio <demetrio.souza@memory.com.br> 

A 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

Segue anexo nova cotação de preços para pesquisa de mercado para elaboracão da planilha de orçamento base 
para futura lícítação na modalidade Pregão Rresencíal ,com algumas alteracões, e para sua apreciação e 

providências, favor nos atender dentro da maior brevidade possive1. 

Atenciosamente, 

Maria das Gracas Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

 ----- Anexoa 

›”\ COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG.pdf 75,7KB 

1 de 1 12/06/2017 14:56 



Rez COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
I 

ç 

Assunto: Re: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

De: Demetrio <demetrio.souza@memory.comvbr> 

Data: 12/06/2017 14:27 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhí.com.br> 

Prezada, boa tarde! 

Conforme solicítado, segue cotação. 

Atenciosamente,  
Demétrio Souza 
demetrio.souza@memory.com.br 
Gerente Comercial 
(31) 2126-6329 (31) 99874-5856 

htt : wwwmemor .com.br  
Em 12/06/2017 13:33, Licitacoes escreveu: 

A 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SiSTEMAS LTDA 

Segue anexo nova cotação de preços para pesquisa de mercado para elaboração da planilha de orçamento base para 

futura Iicítação na modatídade Pregão Presencial ,com algumas alterações, e para sua aprecíação e providências, 

favor nos atender dentro da maior brevídade possíveL 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

Anexosz  
Píumhi_SAAE _2017.pdf 48,4I<B 

ÍN 

1 de 1 12/06/2017 14:56 
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Ao 

Belo Horizonte, 12 dejunho de 2017. 

SAAE - Serviço de Àgua e Esgoto de Piumhi - MG 

REF.: Proposta ComerciaL 

Especiñcações: Contmtação de e mpresa para liccnciamento de uso dc sistemas de infonnática 
mtegrados, para a gestão pública municipal da autarquia SAAE Piumhí-MG, com os serviços de 

conversão de dados, implantação, mígração de dados 
suporte técnico e aoompanhamento durante o paíodo co 

préexistentes, treinament0, manutenção, 
ntratual composta dos seguintes sistemas:  Quaat Lote Item Meses 

Dmcrição Valor Unit 
-Valor Total  Sistema de Gestão Administraliva integrado dos módulos de: 

Corlabílídade( PPA e LDO, Elabomgño Orçamentária e 
PlancjamentoL Recmsos Hmnams (incluindo folha dc pagamenu), 
Almoxarifado, Panímõnio, Cornmle de fmta de veíwlos, Ccnqmts e 

ljcitaçõag e Pmtal da Tmmparêmia LAI 

R$ 5.000,00 RS 60.000,00 

 Irnplmtação e adapíaçio do novo SÊmema de Gmlão Adrrúnistrativa , 
2 l incluindo üansferêmía do banco de dados do atual para o sistema a ser 

conlratadm 
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00  TOTAL GLOBAL 

RS 63.000,00  
Valor Locação Mmsal 
Valor Impiantaçãm 
Valer Global 

Atendimento Técnico: 

Tmina mentos: 

Valídade da pmpostaz 

Atenciosamente, 

:j›) 
Demétrío Souza 

Gerente Comerciai 

(31) 2126-6376/9874-5856 

comercíaiQmemory.com.br 

.R$ soomuo (Cínm mil reais). 

.R$ 3.000,00 (Três mil mis) 

.R$ 63.000,00 (Sessenh¡ e três mil reais) 

Vía remota (telefone, intameL ctc.) : Sem custos adicionais. 
Na sede da Memmyz Sem custos adicíonais 

Os tteinamentos sexão processados em conjunto com as instalaçõesl 
implantaçõm comprecndendo a total transferência de 
conhecimentos nos sistemas. 

60 (se$senta dias) 

a'1^'V"'(-¡iü' .›,V! ': (IUC: Na f UÚÚHÊÉ 
ÂÉMOM >'F!§J ÍÚS E ÊÉSÉHVVZUJL 

MENTC EE çETEMAS ífífa 
Hun anguhm Dlnzs, ECL .' 

~ ="'? r Dgffn rsh: ~x wa SÕI'L" 

  

' Bñíff9--SEQ'PAQES _7_':: 

.__' 

 



Serviço Aut. de Água e Esgoto ; 

Praça Zeca Soares, 211 23.782.81-"'- ' 

Piumhi - MG 

 
 

Sistemaz Materiais - Subsistemaz Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedorz 22.719.918I0001-28 Data hora cotaçãonTIOBl2017 

MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 
253 / 2017 RUA DOS BRANDÕES, N°231- SALA 01 3° ANDAR 

PASSOS - MG 
Contato: PAULO CRUZ 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 60 dias Prazo entregaz 30 dias  
Cod produto 

00000004864 

/'\ 

Descrição I Marca e Modelo propostopelo forneoedor Quantidade Unidade Preço unitário 

IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SESTEMA DE GESTÀO COMERC 1.00 UN(s) 3.200.0000 
Marcaz 

Modeloz  
00000004852 SISTEMA DE GESTÀO COMERCIAL INTEGRADO DOS MÓDULOS DE REQI 12,00 me5(s) 5.900.0000 

Marcaz 

Modelo:  
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 74.000.00  

Sistemaz MGFCompras - Cotaca001.rpt Página _L 



COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

rnà '\ " 

Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Dez Licitacoes <fícitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 20/07/2017 12252 

Paraz Andreia Cruz - MGF <andreíacruz@mgf'informatica.com.br>, 5amuel@mgf'informa 'ca.com.br 

A 

MGF INFORMATICA LTDA 

Segue anexo nova cotação de preços para pesquisa de mercado paPa elaboração da planilha de orçamento base 

para licitação na modalidade Pregão Presencial ,com algumas alterações do objeIO de Sístema de Gestão 

Comercia1, para sua apreciacão e providências, favor nos atender dentro da maioí brevidade possivel. 
Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitacões e Contratos 

 --Anexom 

d Cotação SAAE Piumhí.docx 51,5KB / 

1del 20/07/201713:03 



Líclasz COTAÇÃO SAAE PIUMHI 

1de1 

Assunto= Lidasz COTAÇÃO SAAE PIUMHI 

De: "Andreía Cruz - MGF" <andreiacruz@mgfinformatica.com.br> 

Data: 21/07/2017 14:43 

Para: "Licitacoes" <Iicitacoes@saaepíumh¡.com.br> 

Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de email que vccê enviou 
para 
"Andreia Cruz - MGF" <andreiacruzümgfínformatica.com.br›¡ 
<samuol@mgfznfo=matlc ,..ç9m.g.b_§z em 21/07/2017 14:37  
Esta confirmação verifíca se a mensagem foi exibida no computador do 
destinatário em 21107l2617 14z43 

 

 
Final-Recipient: Pfc822;licítacoes@saaepiumhi.com.br 
0Piginal-Message-ID: <d7b7af94~a4Se-9d47~ha93~eBacQScBlõl$®saaepiumhi.com.br> 
Disposítíon: manual-action/MDN-sent-manua11y; displayed 

21/O7/2017 14z44 



Rez COTAÇÃO SAAE PIUMHI 

 
Assuntóz Rez COTAÇÃO SAAE PIUMHI 

De: "Andreía Cruz - MGF"- <andreiacruz@mgfínformatica.com.br> 
Data: 31/07/2017 09:32 
Para:"Ucüacoes"<hckacoes@?saaepünnthoanr>,<hcüacoe52@?saaephnnthonLbr> 

Bom dia Maria das Graçaslll 

Conforme solicitado, segue em anexo Proposta Comercial. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato. 

Att, 

Andreia Cruz Francklim 
Comercial 

MGF INFORMÁTICA LTDA 

f~3 andreiacruz@mgfinformatica.com.br 
www.mgfinformatíca.com.br 
(35) 3521 8361 

 

 

----- Mensagem OPigina1----- Fromz Licítacoes 
Sent: Friday, July 21, 2017 2z37 PM 

To: Andreia Cruz - MGF ; 5amuel®mgfinf0rmatica.c0m.br 
Subjectz COTAÇÃO SAAE PIUMHI 

A 

MGF INFORMATICA LTDA 

Segue anexo nova cotação de precos para pesquisa de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base para licitação na modalidade 
Pregão Presencial ,com algumas alterações do objeto de Sistema de Gestão 
Comercia1, para sua apreciacão e providências, favor nos atender dentro 

,»\ da maior brevidade possive1. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contrato 

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus. 
httpsr//www.avast.com/antivírus  
-------- Anexoa 

PROPOSTA CONIERCIAL MGF.pdf 262KB 

1de1 31/07/20170938 



 

 
lTIGF 

Lniormátisa 

 
 

ORCAMENTO BASE PARA LICITACÂO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

EMPRESA: MGF lnformática LTDA 

ENDEREÇO: Rua Dos Brandões, 231 - 3°Andar - Sala 01 - CEP 37900104 - Centro - PassosfMG 

TELEFONE: (35) 352l 7 8361 - E-MAIL: samuel@mgfínformatica.combr 

C. N. P. J.: 22. 7¡9.9¡8/0001-28 INSC ESTADUAL: Isenra 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Soiicifado pelo clieme 

Comrafaçâo de empresa para Íicenciamento de uso de Sistemas de informálica ímegrados, pam a gestâo pública municipai da 
'ñaumrqm'a SAAE Píumhi-MG. com os serviços de conversão de dados, implantaçãa migraçâo de dados pré-existentes, 

Ireínamema manuienção, suporte técnico e acompanhamento durame 0 periodo contraíual composta dos seguintes 5istemas: 

 

SUB , VALOR 
LOTE ITEM ESPECIFICAÇAO UNIDADE QUANT. V. UNIT. TOTAL GLOBAL 

 

Sistema de Gestão Adminismuiva integmdo dos 
módulos de: 

Comabilidade ( PPA e LDO, Efaboração 
Orçamentária e Planejamento), Recursos A R$ 
Humanos (incluindo folha de pagament0). Mes 12 R$ 5'740'00 68.880,00 

Almoxarüada Pairimónia Comrole de frota de R$ 
I veícufos, Compras e Licitações, e Portal da 80.360,00 

Transparência LAL 
Implanmção e adaptação do novo Sistemar rle 

Gestão Administmtiva, inciuindo transferência Unid 01 R$ R$ 
do banco de dados do atual para 0 sistema a ser ' i l.480,00 Í i.480, 00 
commrada 

 

 

Sistema de Gesrão Comercial integmdo dos 

mádulos de: Requerimentos, Comas e Consumo, 
.›*-. Atendimemo ao Público, Divida Ativa, 

I Autoatendfmenm vfa imemeL Recebimemo de Mês 12 R$ 5.900,00 
Contas, Ordem de Serviços On Line, 

Il Recadastmmema Controie de ETA e Cobrança 
Via Cartórios de Protesta 

R$ 

70. 800, 00 

R$ 
74. 000, 00 

 

lmpiamaçãa e adaptação da novo Sistema de 

Gestão Comercial, incluindo transferêncía do 

banco de dados do atual pára 0 sistema a ser 
comratada 

R$ 
Unid 01 R$ 3.200,00 3.200,00 

 

A TENDIMENTO TÉCNICO: 

Virt Remom( telefona intemer, etc) .' Sem cusros adícionazlv 

Na serle da Contmmda: Sem custos adicionais 

Na sede do SAAE.' Uma vez realizado o treinamemo dos usuários na fase de impiamaçãa se posteriormeme em função de 

qualquer morivo relevante, haja a necessidade de visiía em camp0, a empresa contmtada arcará com as despesas rçferentes as  
Rua dos Brandões. 231 - 3° andar. Passos - MG. CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgfqnformatícacombr 



  
 
msç 

mímmátiua 

  
despems de translada, stpedagem, alimentação, hom técnica trabalhada, bem como quaisquer autms mxas e impostos que 

incidam sobre a víagem 

Treinamentos: 

Os treinamemos serão processados em conjunto com as ínstalações /implantações, compreendendo a total tranSferéncia de 
Conhecimemos nos Sistemas. 

Validade da pmpostm 60 (.sessema) dias corrfdos. 

fW Passos(MG), 14 dejulho de 20¡7. 

Vàz m êêg í Gããüã m 2É 
“ ? "° "' MGFINFORMÁHCA mem 

   
auudusñrandões, ZEL SL C=:. 3°Andar 

Q Çenlro .. CíP 37599300 

fAS 5 o s - M G mg 

  
' qu Sérgio da sz 
Sócío Administrador 

RG n°M 3499.862 - CPFn °590.847.236-00 

  

'"'\ 

Rua dos Brandões, 231 - 3° andar. Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgñnformaticacombr 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

E Praça Zeca Soares, 211 23-732-816/0001'10 
' Piumhi - MG  

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 253 I 2017 
 
 
CNPJ Razão sociai do fornecedor pesquisado Vafor proposto 

14.393.106l0001-07 GESTTI GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 174.020,00 

22.719.918l0001-28 MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 74.000,00 

60.245.487l0001-02 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA EPP 88.000,00 

71.000.731l0001-85 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 63.000,00 

 
 

Sistemaz MGFCompras - PesquisaDeMercaantrpt Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG  
Cotações vencedoras por fornecedor  

Processo de compra: 253 l 2017 Data do processoz 07l08l2017 Ano de aplicação: 2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA 
INTEGRADOS DE GESTÂO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, PARA A GESTÃO PÚBLICA DA AUTARQUIA 
SAAE PIUMH|-MG, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃQ MJGRAÇÃO DE DADOS 
PRÉ-EXISTENTES. , TREINAMENTQ MANUTENÇÃQ SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE 
O PERÍODO CONTRATUAL 

60.245.487IDDO1-0 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA EPP  
00000004853 IMPLANTAÇÁO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SAISTEMA DE GESTÃO 1,0000 5.000.0000 5.000,0000 

00000004864 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NQVO SISTEMA DE GESTÃO 1,0000 5.000.0000 5.000.0000 
..-.-..-... .-. .-. ....--_ . -.__...-.-.._._._.__..._.. 

00000004861 SJSTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INÍTEGRADO DOS MÓDULOS DE 12,0000 4.000.0000 48.000,0000 

'/\)000004862 SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL lNTEGRADO DOS MODULOS_DE 12,0000 2.500,0000 30.000,0000 

Total do fornecedor 88.DDD,00  

Sistema: MGFCompras - CotacoesPorFornecedorm.rpt Págêna 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
l Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 23.782.816I0001-10 

Sistema: Materiais - Subsistemaz Compras e 1icitações 

Análise de lmpacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 253 12017 
Responsávei ............ SRC 

Aplicação= 2017 
Carater de urgenciaz Normal 

Grupo de produtos.. 007000 OUTROS 

Finafidade ................. 
CONTRAÍAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE US_O DE_ SJSTEMAS DE INFORMATICA ENTEGRADOS 
DE GESTAO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, PARA A GESTAÇ PUBLICA D_A AUTARQUIA SAôE PIUMHI-MG, 
COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇAQ MIGRAÇAO DE DADOS PRE~EXISTENTES, , 

TREÍNAMENTQ MANUTENÇÃQ SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO 
CONTRATUAL 

 
Ação ............................. 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviçoa Administrativos 

Elemento de despesa.. 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldíca Código da aplicação 11000 

Fonle de recurso ........... 100 - Recursos Ordinari05 Detalhe .................... 

Trad utora ................. 61 

11 

Saido orçamentário na data da autorizaçào orçamentária ............ 
6.930,99 % de compromenlimento 

Valor estimado e reservado .............. 44.335,55 639,67% 

Saldo remanescente para demais contralações nesta dotação .............. -37.4D4,56 

 
 

P wl Protocolo.....10.063¡2017 07I08l2017 / 
N°P I . 

Wabla Goularl Queíroz '°°ess° 253 2°17 Contador 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável.__ Maria das Gracas F Barros Goulart 

Finalidade ........ 11 

Sistemaz MGFCompras - ImpactoOrcamentariomet 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 23.782.816l0001-1 

Piumhi - MG  
Sistema de controle de documentos - Protocolo 

Protocolo de Abertura de Processo  
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA    rnd'“ 

Objeto ..................... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE Uso DE SISTEMAS DE 
JNFORMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, PARA 
A GESTÃO PÚBLlCA DA AUTARQUiA SAAE PIUMHI-MG, COM os SERVIÇOS DE 
CONVERSÁO DE DADOS, IMPLANTAÇÃQ MIGRA Âo DE DADOS 
PRÉ-EXiSTENTES, ,TRE1NAMENTO, IVIANUTENÇ o. SUPORTE TÉCNICO E 

ACOMPANHAMENTO DURANTE o PERÍODO CONTRATUAL.  
/'\ Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101l2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal). que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro. objeto do processo 
Iicitatório identiñcado acima. que a despesa em questão tem a devida adequaçâo orçamentária e financeira com a 

Lei Orçamentària Anual e compatibilidade com o Plano PiurianuaL e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi - IVIG, segunda-feira, 7 de agosto de 2017 

 
lgyàl Odécio da ilva Melo 

Diretor 

 
Protocolo ..... 10.065 I 2017 07l08l2017 00í00300 

N° Processo... 253 I 2.017 

Tipo processo.. 

Responsável... 

Finalidade ........ Autorização do ordenador concedida. Classiflcar o q  
Sistemaz MGFCompras - AutorizacaoOrdenadorm .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/00 

Piumhi - MG  
Sistema de controle de documentos - Protocolo 

Protocolo de Abertura de Processo  
CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

Às 13z30 hs desta segunda-feira, 7 de agosto de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Es oto 
o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 25312017, referente a CONTRATAÇ O 
DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E COMERCIAL. PARA A GESTÃO PÚBLICA DA AUTARQUIA SAAE PIUMHI-MG, COM OS 
SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃQ MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, , 

TREINAMENTQ MANUTENÇÃQ SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO 
CONT_RATUAL.. 

j O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Pregão presencial 

Piumhi - MG. segunda-feira, 7 de agosto de 2017 

 
Sonia Roseni Costa 

Responsável peIo setor de compras 

 
Protocolo..... 10.067 l 2017 07l08l2017 13:30 
N° Processo... 712.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade ..... Pregão presencial 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Sistemaz MGFCompras - CIassiñcacaoProcessoPorModaIidadeo1.rpt Finalidade ........  



Serviço Autônomo da Água e Esgoto 
licítacoas@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816!0001-10 

Autarquia Municípal (Lei 1035190) Praça _Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCyIAL N° 07l2017 
PROCESSO LIçITATORIO N° 253l2017 

TIPO DE LICITAÇAO: MENOR PREÇO POR LOTE 

0BJETO: CQNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS 
DE INFORMATICA INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, PARA A 
GESTÃO EUBLICA DA AUTARQUIA SAAE PIUMHI-MG, COM os SERVIÇOS DE 

CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, 
TREÉNAMENTQ MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE o 
PERIODO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE 
EDITAL. ' 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES= 
Dia 17/11/2017 DAS 8:00h (oíto horas)' ÁS 9129h (nove horas e vinte nove 
minutos). 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL= 
Dia 17/11/2017 ÀS 09:30h (nove horas e trinta minutos). 

Não havendo expedíente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da 
sessão ficarão prorrogados para o prímeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sede do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto, à Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG - Setor de Lícitações e 
Contrato 

0 SAAE não se responsabiliza por envetope que não for entregue no endereço 
supracitado. 

CONSULTAS Ao EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES= Na internet, no 
site www.saaepiumhi.com.br ou na Sala de Licitações do SAAE à Praça Zeca Soares 
n° 211,Centro - Piumhi-MG . 

ESCLARECIMENTOS= Através do e-mai| Iicitacões@saaepiumhi.com.br, telefax: 
(37) 3371-1332, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. Pregoeiraz Maria 
das Graças Ferreira Barros Goulart 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 



Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
Iicitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816I0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça _Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHlIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas no presente documento é o processo de Iicitação, que 
tem por finalidade a contratação de empresa para ficenciamento de uso de sistemas de 
informática integrados de gestão administrava e comercial, para a gestão pública da 
autarquia SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de dados, implantação, 
migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e 
acompanhamento durante 0 período contratuaf, conforme especificações contidas no 
Anexo I deste editaL 

Contém, para tanto, ínstruções gerais e minutas de documentos que instruirão o 
processo Iicitatório. Além de contemplar os aspectos Iegais pertinentes, deverão, em 
sua essência, ser rigorosamente seguída pela entídade promotora da Jicitação e 
Iicitante. 

ANEXOS DO EDITAL 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO n MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS,- CONTENDO PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS E PREÇOS. 

ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇOES DE 

HABILITAÇÃO 

ANEXO v MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

ANEXO vn MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO _ 

SUPERVENIENTE DE HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO EDITAL 

ANEXO Ix MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO As ESPEICIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO SOFTWARE 

ANEXO x MINUTA DE CONTRATOADMINISTRATIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

oí 



de gua e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJz 23.782.816¡0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035I90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMÍSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n° 1035l90, com endereço à Praça Zeca Soares, 211, 
Centro, Piumhi, MG, CEP 37925-00'0, CNPJ 23.782.816/0001-10, ¡sento de inscrição 
estaduaL torna público a abertura do Processo Licitatório n° 253/2017, na 
modalidade Pregão Presencial N° 07/2017, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE , para 
contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de informática 
integrados de gestão adminístrativa e comercial, para a gestão pública da autarquia 
SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de dados, implantação, migração de 
dados pré-existentes, treínamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento 
durante o período contratuaL conforme específicações contidas no Anexo I deste editaL 

0 procedimento Iicitatório que dele resultar obedecerá íntegralmente a Leí 
10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o Decreto 
Municipai n° 2.887/2010 (Instítui 0 Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui 
o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e pelas demais 
normas e condições estabelecidas neste edita|. 

Nesta Iicitação não será concedido exciusividade à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 
123/2006 tendo em vista “não haver um mínimo de 3 (três) fomecedores competitivos 
enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte sediados, local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório” uma vez que no arquivo físico não foi encontrado três fornecedores do 
ramo pertinente ao objeto Iicitado cadastrado no quadro geral de fornecedores desta 
Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e EPP definídas pela LC 123/06. 

Os trabalhos serão conduzídos pela servidora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, designada Pregoeira e integrarão 
a Equipe de Apoio as servídoras: Maria Luciana Goulart de Castro, Sônía Roseni Costa 
designadas pela Portaria/SAAE-PIU N° 05/2017, publicada em 02/01/2017. 
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Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
Iícitacoes@5aaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816I0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035I90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHlIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  -_ 

4_ 

_- 

I| h 
| | I - OBJETO 

A presente Iícitação tem como objeto a contratação de empresa para Iicenciamento de 
uso de sistemas de informática integrados de gestão admínistrava e comercial, para a 
gestão pública da autarquia SAAE Piumhí-MG, com os serviços de conversão de dados, 
implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico e acompanhamento durante o período contratual, conforme especificações 
contidas no Anexo I deste editaL 

II ÁREA SOLICITANTE 

SETORES ADMINISTRATIVOS: Atendimento ao Público, Contas e Consumo, 
Contabilidade, Recursos Humanos, Lícitações e Contratos e Patrimônio Material e 
Transporte. 

__ -_ __ - 

ÍI_I_;C0NSULTE,_I§CLARECIIÍÉNT05 E IMPUGñAÇÃO AO EDEAL    
1- Cópia deste Edital permanecerá afixada no quadro de avisos Iocalizado no haII de 
entrada do SAAE a Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhí - MG, ou, aínda, poderá 
ser obtida na sala da Comissão Permanente de Licítação, no horário de 8:00 às 11:00 
horas e de 13:00 às 16:00 horas e também pelo site www.saaepiumhi.com.br. 

2- As pessoas jurídicas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do 
certame, obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no jornal de 
circulação Local e no Diário de Minas Gerais - DOMG, quando for o caso, com vistas a 
possíveis aIterações e avisos. 

3 - Os pedidos de esclarecímentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para o e- 
mail Iícitacoes@saaepiumhi.com.br, vía telefax (37) 3371~1332, ou ainda, para a 
sala da Comissão Permanente de Lícítação, no endereço constante à fI.1 deste EditaL 
3.1 - As respostas do (a) Pregoeíro(a) às solicitações de esclarecimentos serão 
encamínhadas por e-mai|, fax, telefone, ficando acessíveis a todos os interessados. 

4 - Impugnações aos termos do Edítal poderão ser interpostas por qualquer pessoa, 
protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação do SAAE, a Praça Zeca 
Soares, 211- Centro em Piumhí - MG, CEP: 37.925-000, a partir da publícação do aviso 
do edital até 2 (dois) días úteis antes da data fíxada para abertura das propostas, 
dirigidas ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas. 

09 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816!DOO1-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça geca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

4.1 - O SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por 
outras formas, entregues em Iocais diversos do mencionado no item acima, e que, por 
isso, não sejam protocolízadas no prazo IegaL 
4.2 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será envíada ao ímpugnante e todos os participantes 
via fac-sími|e ou e-mai|, para conhecimento de todos os ínteressados. 

IV- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO _    
1- Poderão participar desta Iicitação pessoas jurídicas do ramo pertínente ao objeto 
Iícitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, estabelecídas no Título 
IX deste instrumento convocatório. 
1.1-A participação neste certame implíca aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
1.2-Partíciparão da Sessão Oficial do Pregão Presencíal os representantes efetivamente 
credenciados. 
1.3 - Serão aceitos participação no referído certame de Iicitantes que queiram enviar 
seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via correios ficando o mesmo, no 
entanto, ímpedido de formular Iances e que se Iocalize, dentro da zona urbana do 
Município de Piumh¡. 

2-Não poderá participar da presente Iicitação empresa: 
2.1 - suspensa de participar em Iicitação e impedida de contratar com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto; 
2.2 - declarada inídônea para Iicitar ou contratar com quaísquer órgãos da 
Administração Pública; 
2.3 - impedida de Iicitar e contratar com o Estado de Minas Gerais; 
2.4 - em consórcio; 
2.5 - com falêncía decretada. 

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
Iicitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4 - Alegações posteríores relacionadas com o desconhecímento do objeto Iicitado não 
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução 

V - CREDENCIAMENTO       
1- No dia, hora e Iocal designados no Edital, o interessado ou seu representante Iegal 
deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a). 

2 - As empresas Iicitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu 
sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autentícada do 

câ 



Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
Iicitacoestaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816!0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça geca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Regístro Comercial, no caso de empresa 
individuah acompanhado de documento de identidade. 
2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munído de instrumento 
público ou particular ou or Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo 
III com firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessáríos para a 
formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, 
juntamente com cópia autenticada do documento de identidade do credenciado ou 
procurador e documento que comprove a representação Iegal do outorgante. 
2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
originais sejam apresentados ao(a) Pregoeíro(a) ou à Equipe de Apoío para 
autenticação. 

3 - 0 credenciamento do iicitante ou de seu representante Iegal junto ao(a) 
Pregoeíro(a)ímp|ica a presunção de sua capacidade legal para realização das transações 
inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilídade legal pelos atos praticados. 

4- Para exercer o díreito de ofertar Iances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatório a presença da Iicitante ou de seu representante em todas as sessões 
públícas referentes à Iicitação. 

5 - O Iicitante que cumprir os requisitos legaís para qualifíçação como Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Leí Complementar n.° 123/2006, 
e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, caso tenha 
interesse em usufruir do tratamento favorecído estabelecido nos arts. 42 a 49 da leí 
cítada, deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, conforme 
modelo do Anexo VI. 
5.1 - O iicitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, 
administrativa e penalmente. 

6-Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os 
documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição 
de representante da Iicitante. 

7- A documentação referente ao credenciamento deverá ser entregue fora dos 
envelopes. 

 
VI- APRESENTAÇÃFDA PREOSTAÊOIQERErAh DOEMENFATÇÃO DE 

HA_BILITAÇ_AO 

   

 

1 - A Documentação de Habilítação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados, 
em envelopes distintos, colados e inclevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo 
em sua parte externa, as seguintes informações: 
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\ 

VII - PROPOSTA COMERCIAL '\\ 
1. A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II, ou em 
modelo próprio, desde que contenha todas as informações aIi previstas, com 
ídentificação da pessoa jurídica proponente, n.° do CNPJ, endereço, números de 
telefone e fac~símífe, e-maif e assinatura do seu representante IegaI ou credenciado, 
devídamente ídentíficado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelínhas ou 0missões, salvo se, equivocadamente, tais falhas não acarretarem Iesões 
ao direito dos demaís Iicitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constandoz 
1.1-descrição do objeto Iicitado, conforme Especificações Técnícas e Quantitativo do 
Objeto - Anexo I Termo de Referência. 
1.2 - indicação do preço unítário, e global da proposta, expressos em numeral e por 
extenso, em moeda corrente, do país. 

2-A(§_) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI~MG, no prazo do item 16 do título IX, 
a(s) proposta(s) de preços escríta, com os valores oferecídos após a etapa de lances, 
em 01 (uma) vía, preferencialmente rubrícada em todas as folhas e a última assinada 
pelo representante Iegal da empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deste Edital 

I 
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3- Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do 
Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, 
taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas íncídentes ou necessárias à 
efetivação da prestação dos servíços. 

4 - 0 percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas casas 
decimaís. 

5 - A CONTRATADA comprometer-5e-á a dar total garantia quanto à serviços 
executados, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas 
de qualquer serviços entregue comprovadamente adulterado ou ínutílizáveL portanto, 
fora das especificações técnicas e padrões de qualidade. 

6- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no editaL 

7 - Caso haja Mícroempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha apresentado preço 
até 5% (cínco por cento) superior ao do LICITANTE de maíor valor, e desde que este 
também não se enquadre como micro ou pequena empresa, Ihe será data oportunídade 
de ofertarem nova proposta inferior àquela, nos termos do art. 44 § 2o e 45 § 30 da Leí 
Complementar 123/2006. 

8 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão ser 
observadas com vistas à elaboração da proposta comerciaL 

9 - 0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Pregão Presencial, assumíndo como fírme e verdadeíra sua proposta e fances. 

10 - Declaração de que a proposta vígorará peio prazo mínímo de 60 (sessenta) dias 
corrídos, contados da data-Iimite prevista para entrega das propostas, conforme art. 
64, § 3°, da Leí n° 8.666/93 e art. 6o da Leí n0 10.520, de 17/O7/2002; 
10.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente índícado na Proposta Comercial, 0 
mesmo será considerado como aceito para efeíto de julgamento. 

11 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 
convocação para a contratação, as Iícitantes ficam liberadas dos compromissos 
assumídos. 
11.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicítada 
prorrogação da validade a todos os Iícítantes classificadas, por ígual prazo, no mínimo, 
caso persista o ínteresse do SAAE. 
11.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solícitada, nos termos do subitem 
anteríor, dependerá do consentímento dos Iicitantes quanto à respectiva proposta. 
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12 - Toda a especifícação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
Iicitante, no ato da entrega de sua Proposta ComerciaL 

13- O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigêncías previstas neste EditaL 

14 - Preço: deverá ser descrito o lotelítem, o preço unitário e o valor total, cotado em 
reais. Estes valores serão registrados no sistema para que seja feita compra por itens. 
Será desclassifícada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, II, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
14.1- Serão considerados, para fins de julgamento, os vanres constantes no preço até, 
no máxímo, duas casas decímais após a vírgula. 
14.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
impostos, taxas e contribuíções sociaís, obrigações previdenciárías, fiscaís, comercíais, 
trabalhistas, tarífas, seguros, frete, responsabílidade civiI e demais despesas íncidentes 
ou que venham a incidir sobre o objeto desta Iicitação. 
14.3 - Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta Iicitação, sendo 
desconsíderada quaiquer reívíndicação de pagamento adicional devído a erro ou má 
interpretação de parte da Iicitante. 

15-O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos, a contar 
da data de assinatura do contrato, podendo a duração estender-se pelo prazo Iegal 
previsto no artigo 57, IV, da Lei 8666/93. 

16-A Iicitante deverá a resentar 'untamente com a Pro osta Comercial 
Crono rama de Trabalho revendo os servi os de conversão de dados 
im Ianta ão treinamento manuten ão su orte técnico e acom anhamento 
durante o eríodo contratual conforme características dis os as no ANEXO I 
- Termo ge Referência deste EditaL 

17-Agre§entar dgclgrggão gug cgmprirá 0§ prazos dgfiniggs no crgnggrama dg 
trabalho a . ' ' ' 

18-Declara ão de ue o software atende às necessidades e demandas dos 
serviços conforme estabelecido no Termo de Referêncial conforme modglo 
anexo IX. 
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VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
1- Para comprovar sua pIena habilítação a Iicitante deverá apresentar no ENVELOPE 
HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguíntes documentos: 

1.1 - Habilitação Jurídica= 

1.1.1 - Cédula de Identidade (no ca§o dg sociegage. dg godos 0§ sógiog; 

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa indívidual; 

1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor1, devidamente registrado, 
em se tratando de socíedade comercial, e, no caso de socíedade por ações, os 
documentos já mencionados acompanhados do documento de eleíção de seus 
administradores; 

1.1.4 - inscríção do ato constítutivo, no caso de socíedade civil, acompanhada de prova 
da diretoría em exercício; 

1.1.5 - decreto de autorízação, em se tratando de empresa ou socíedade estrangeíra 
em funcíonamento no País, e, ato de regístro ou autorízação para funcionamento 
expedido pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.1.6 - Declaração expressa de que a Iicítante não emprega trabalhador menor nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República, 
assínada pelo representante Iegal da licitante, conforme modelo constante do 
Anexo V. 

O Iicitante que cumprír os requisitos Iegais para qualificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha ínteresse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Ieí citada deverá 
apresentar além dos documentos mencíonados neste item, a Declaração 
conforme modelo Anexo VI e Certidão Simplificada expedída Junta 
Comerciaúr do Estado comprovando sua condíção de ME ou EPP, ou outro 
documento oficíal que comprove essa condição. 

 
l NOTA EXPLICATIVAz Se as alterações, em sua totaIidade, tiverem sido consolídadas num só documento, devidamente 

registrado na Junta ComercíaL bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 

consolídação de todas as alterações realízadas. Do contrárío, o licítante poderá apresentar a versão oríginai acompanhada 
das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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0 Iícitante que agresentar declaragão falsa resgonderá gor sgus artosl 
cíveh adminístrativa e genalmente. 

OBS: O documento de habilítação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e 
compatível com o objeto da Iicitação, quando especificado em seu corpo. 

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

1.2.1 - Comprovante de ínscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídíca (CNPJ) do 
estabefecímento que participará da Iicitação, 

1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova 
de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Posítiva com 
Efeitos de Negativa ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos relatívos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 
de 02/10/2014 que regula a emíssão da Certídão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão 
Previdenciária; 

1.2.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domícílío ou sede do 
Iícitante, mediante apresentação de certidão emitida pefa Secretaría competente do 
Estado; 

1.2.4 - prova de regularidade para com a Fazenda MunicipaI do domicílio ou sede do 
Iícitante mediante apresentação cle certidão emitida pela Secretaria competente do 
Municípío; 

1.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

1.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, 
mediante a apresentação de certidão negatíva ou certidão positiva com efeito de 
negatíva, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabaiho, aprovada 
peIo Decreto Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943; 

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscríção da empresa no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídíca - CNPJ, em observâncía à Iegislação pertínente, 
confirmando, ainda, a autenticidade dos demaís documentos extraídos pela internet, 
junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilítação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitaçã0, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do Iícitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
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a) - se o Iicitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)- se o iicítante for a fílíal, todos os documentos deverão estar em nome da fiIiaI; 
c) - se o Iicitante for matriz, e o executor do contrato for fíliaL deverão ser apresentados 
tanto os documentos da matriz quanto os da fílial2 
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

1.2.8 - Na ausência de documentos constantes do item 1, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe 
de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntand0- 
os aos autos. 

1.2.9 - O SAAE não se responsabilizará pela eventual indísponibilidade dos meios 
eletrônicos, hípótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o 
Iicitante será inabilitado. 

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão nos 
prazos que Ihes são próprios; 

1.3- Qualificação Econômica - Financeira, será comprovada, mediante a 
apresentação da seguínte documentaçãoz 

Certidão Negatíva de Falência ou Concordata expedída pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura da Iicitação. 

1.4-Qualificação Técnica: 

1.4.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da Iicitação, através de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídíca de direito público ou privado de 
desempenho anterior que comprove a capacidade para prestação dos servíços objeto 
desta Iícitação, devidamente assinado pelos responsáveis comprovando que a empresa 
atualmente executa os sistemas/módulos envolvidos no objeto deste Edital, sendo : 

Sistema de Gestão Administrativa integrado dos módulos de: Contabilidade (PPA 
e LDO, Elaboração Orçamentária e Planejarnent0), Recursos Humanos (inc|uind0 folha 
de pagamento),Almoxarífado, Patrimônio, Controle de frota de veículos, Compras e 
Lícítações, e Portat da Transparência LAI. Sistema de Gestão Comercial integrado 
dos módulos de: Requerimentos, Contas e Consumo, Atendimento ao Público, Divida 
Ativa, Autoatendimento via ínternet, Recebimento de Contas, Ordem de Serviços On 
Líne, Recadastramento, Controle de ETA e Cobrança Vía Cartórios de Protesto; e  
2 NOTA EXPLICATIVAz Embora a matriz e a ñlial sejam estabelecímentos de uma mesma pessoa juridica, o direíto 
tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, consíderando cada um deles um 
domicílío tributári0. Logo, se a ñlial for a empresa a ser contratada para executar 0 objeto, 0 documento de regularidade 
ñscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o scu CNPJ. 

12 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicitacoes@saaep_iumhi.com.br CNPJ: 23.782.816I0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035I90) Praça _Zeca Soares, 211 - 37925-000 FjUMHIIMG - Tefefax 37-3371-1332 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técníco adequados e 
disponíveís para a realização do objeto da Iicitação conforme Iote, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabílizara pelos 
trabalhos; podendo taI comprovação ser efetuada por 01 (um) ou maís atestados. 
1.4.2-A capacidade técnica profissional será aferida mediante a comprovação do 
Iicitante possuír em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nívef superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
cómpetente detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução dos servíços 
de característícas semelhantes, devidamente registrado na entidade profíssíonal 
competente. 
1.4.3-A comprovação de vinculo do profíssionai poderá ser feita por meío da 
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da Iicitante 
em que conste o profíssional como sócio, ou de contrato de prestação de serviço, ou 
ainda, de decIaração de contratação futura do profíssional responsável, com anuência 
deste; 

2 - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, deverá apresentar toda 
a documengação exigida para a habilitagão, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularigade fiscal, mesmo que estes apresentem aiguma 
restríção. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regufaridade fiscal, será 
assegurado 0 prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciai corresponderá ao 
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveís por 
igual período, a critério do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regufarização fiscaí dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerímento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, impiicará 
decadência do direíto à contratação, sem prejuízo das sanções prevístas no art. 81 da 
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os Iicitantes 
remanescentes, na ordem de classifícação, nos termos do item 13, do Título X, ou 
submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 

 

3 - Os documentos exigídos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 
competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência pIena na data 
fixada para sua apresentação. 

4 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartoríal, desde que os respectívos 
origínais sejam apresentados ao Pregoeíro ou à Equipe de Apoio para autenticação das 
referidas cópias, na Sessão do Pregão 
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5 - Os documentos mencíonados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer 
tipo de protoco¡o, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

6 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedid0r, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de 
abertura do Pregão. 

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o prevísto neste títu|o, ou a 
ausência, salvo o disposto no item 2, inabilitará o Iícitante, sendo apiicado 0 disposto 
no item 13 do título IX. 

8 - Uma vez incluído no processo íícítatório, nenhum documento será devolvido, salvo 
se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9 - O Iícitante obriga-se a declarar a superveniência de fato ímpeditivo da habilitação, 
observadas as penalídades cabíveis.   

I)_(_-_$ROCE[_)-Í-MENlo_-S_ DA sesãÃo DO FREGÃO l _ 
_... -__-_ -__ _4_4_4_-4_  
1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das Iicitantes, o(a) 
Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais 
aceitará novos Iicitantes. 

2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo 
a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, separadamente, 
declaração, conforme modelo do Anexo IV, dando ciência de que cumprem 
plenamente os requísitos de habilitação, a teor do art. 9°, incíso V, alínea “a” do Decreto 
Estadual n° 44.786/08. 
2.1. Os Iicítantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação" e 
“Proposta Comercial", sem representante credenciado, deverão encaminhar, 
em envelope separado, a declaração acima. 

3 - O(a) Pregoeiro(a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 
verificação de sua conformídade com os requisítos estabelecidos no EditaL à 

consequente desclassíficação das propostas em desacordo e à divulgação dos preços 
cotados pelos Iícitantes. 
3.1 - Na hipótese de ser necessária a reaIização de dilígências para comprovação da 
exequíbilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e 
horário para sua continuídade. 

14 



Serviço Autõnomo de Agua e Esgoto 
Iicítacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816I0001-10 

Autarquia Municípal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-33T1-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

4 - O(a) Pregoeiro(a) classificará, a proposta de menor preço por item e aqueias que 
tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de 
menor preço, para que seus autores participem dos fances verbais. 
4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas 
neste item, o(a) Pregoeiro(a) classíficará as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 3 (três), para que seus autores particípem dos Iances verbais, quaisquer 
que sejam os preços oferecídos nas propostas escritas. 

5 - Em seguida, será ínicíada a etapa de apresentação de Iances verbais, que deverão 
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partír do 
autor da proposta cIassíficada de maior preço, e os demaís, em ordem decrescente de 
valor. 
5.1. Durante a etapa de Iances não será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços. Quando convocado pela Pregoeira, o Iicítante desejar efetuar fígações para 
consulta de preços, ou estíver ausente da sala de Iicitações seja quaI for o motivo, o 
mesmo perderá 0 direito ao Iance e será excluído da etapa de Iances para aquele item. 
5.1.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação 
caso o preço do Iicítante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta 
ao mercado, quando este tíver interesse em cobrir 0 preço apurado na pesquisa de 
mercado. 
5.2 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguaís, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de apresentação dos Iances. 
5.3 - A desistência em apresentar Iance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará na exclusão do Iicítante da etapa de Iances verbais e na manutenção do seu 
últímo preço, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
5.4 - Caso não se realizem Iances verbais, será veríficada a conformidade entre a 
proposta escríta de menor preço e o valor estimado da contratação. 
5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edítal e 

que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita. 

6 - Não havendo mais Iícítantes interessados em apresentar Iances, estará encerrada a 
etapa de Iances. 

7 - Após a fase de Iances, se a proposta mais bem classíficada não tiver sido ofertada 
por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco 
por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, 
§ 20 da Leí Complementar n° 123/06. 

8 - Ocorrendo o empate e comprovada a condíção de ME ou EPP, na fase de 
credenciamento dos Iicitantes, nos termos do item 5, do Título VI, proceder~se-á da 
seguinte forma: 
8.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinc0) 
mínutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada cIassíficada em 
1° Iugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 

O/ 
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8.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utiiize seu 
díreito de preferência, será classifícada em primeiro Iugar e dar-se-á prosseguimento à 
sessão. 
8.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na 
forma do subitem anteríor, serão convocadas as demaís ME ou EPP remanescentes, 
cujas propostas estiverem no fímíte estabelecido no item 7, na ordem de ciassíficação, 
para o exercício do direito de preferênc¡a. 
8.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 
encontrem nesse Iimite, será realizado sorteío, entre essas empresas, para definir a que 
primeíro poderá apresentar novo Iance. 
8.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utílize o direíto de 
preferêncía, prosseguir-se-á a sessão observando~se a classifícação da etapa de Iances. 
8.6 - Será classificado em primeiro Iugar o Iícitante que, ao finai da etapa de Iances, 
após apIicação do direito de preferêncía instituído pela Lei Complementar n° 123/06, 
ofertar o menor preço. 

9 - Declarada encerrada a etapa competítiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) 
examínará a aceitabílídade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motívadamente a respeito. 

10 - 0 (a) Pregoeíro (a) poderá formular contraproposta ao Iícitante que ofertou o Iance 
de menor preç0, para que possa ser obtída melhor proposta, bem como decidir sobre 
sua aceitação. 

11 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto 0 envelope 
“Documentação de Habilitação" do Iícitante que a tiver formulado, para confirmação de 
sua habilitação. 

12 - Constatado o atendímento das exigências fixadas no EditaL o Iícitante será 
declarado vencedor. 

13 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou ínabilitação do 
Iícitante, 0 (a) Pregoeíro (a) examínará a proposta ou Iance subseqüente, verificando a 
sua aceitabílídade e habilitação do Iícitante, na ordem de cIassifícação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou Iance que atenda às exigências 
deste EditaL 

14 - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o Iicitante, 
para que sejam obtidas melhores condições para o SAAE, sendo o respectivo Iícitante 
declarado vencedor. 
14.1 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo a 
hipótese do caput, voltar-se~á a etapa correspondente ao subitem 8.1 deste Título. 
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15 - Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do Pregão, a 
qualquer momento, para realização de diligêncías, designando nova data para sua 
continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os Iícitantes presentes. 

16 - 0 Iicitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) a 
Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máxímo de 5 (cínco) 
dias úteís, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassíficação. 
16.1 - 0 prazo para entrega da pr0posta poderá ser prorrogado, a pedido do Iicitante, 
com justífícativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 
16.2 - O documento deverá ser protocolizado, em envelope Iacrado, com identifícação 
do Iicitante, número do Processo Licitatórío e número do Pregão, na sala da Comissão 
Permanente de Licítação, à Praça Zeca Soares, 211- Centro, Piumhí/MG, CEP 37.925- 
000, no horário de 8:00 h às 11:00 h e de 13:00 h às 16:OO h. 
16.3 - Se a documentação indicada no subitem acima for enviada por via postal, deverá 
ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação do SAAE, no endereço acima 
indicado para pr0toco|ízação. 

17 - Na reunião Iavrar-se-á ata círcunstanciada da sessão, com registro de todos os 
atos do procedímento e das ocorrências relevantes, assinada pelo(a) Pregoeiro(a), 
Equipe de Apoío e pelos Iicitante.  _ __ EE_ 

_ -_ 4- 4-_ 4_. 

._ 
37- CRITEI RIOSTJÍEAILEATMENTO 

_ 

_ 

-_7 

_ _ - _ 

 

1 - O critério de julgamento será o de menor preço por Iote, desde que observadas 
as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2 - Será desclassificada a pr0posta que: 
2.1 - não se refira à íntegralidade do objeto; 
2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em dílígêncía; 
2.3 - apresente preços simbólícos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materíais e instalações de propriedade do Iicitante, para os quais ele renuncie à parcela 
ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveís, 
assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 30 e art. 48, II da Leí Federal 
n° 8.666/93. 

3 - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o 
Iicitante demonstre a exequibílidade de seu preço por meio de pIaniIha de custos ou 
outros documentos. 
3.1 - não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a pr0posta será 
descfassifícada, sujeítando-se o Iicitante às sanções legais. 
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4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos ítens componentes da 
Planilha de Preços serão corrigídos pela Equipe de Apoio 
4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor 
ou igual ao vaior do Iance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com O(a) 
Pregoeíro(a), após diligência e mediante expressa anuência do Iicitante. 
4.1.1 - Após anuência do Iicitante, a correção será consignada em ata de julgamento. 
4.2 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimaL 

5 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

6 - O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das prOpostas, poderá desconsiderar evidentes 
falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.  

_ x;_- DOS REEURSOS _ 

1. Em caso de desatendimento às exigências habiiitatórias, a Pregoeira inabilítará a 
Iicitante e examinará as ofertas subsequentes e qualíficação das Iicitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva Iicitante declarada vencedora, ocasíão em que a Pregoeira poderá 
negociar díretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

2 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer Iicitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese 
será Iavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais Iicitantes, desde Iogo, intimados para 
apresentar contra razões em iguaI número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. 

3 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão 
reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demaís Iicitantes, desde Iogo, intimados 
para apresentar contra razões no mesmo prazo, contados da Iavratura da Ata, sendo- 
Ihes assegurada vista imediata dos autos. 

4 - A falta de manifestação imediata e motivada do Iicitante importará a decadência do 
direíto 
de recurso. 

5 - Os recursos e respectivas contra-razões deverão obedecer aos seguintes 
requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
5.1 - ser dirigido ao Díretor Executivo do SAAE, aos cuidados do(a)Pregoeiro(o), no 
prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 
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5.2 - ser dirigido ao Diretor Executivo do SAAE, nos casos de anulação ou revogação, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
5.3 - ser apresentado em uma via origínal, datilografada ou emitida por computador, 
contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 
assinado peio representante legal ou credenciado do Iícitante, devidamente 
comprovado; 
5.4 - ser protocolizado na safa da Comíssão Permanente de Licitação do SAAE a Praça 
Zeca Soares, 211, Centro Píumhi-MG, CEP: 37925-000. 

6- O SAAE não se responsabilizará por memoriais de recursos e contra razões 
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locaís díversos da Comissão 
Permanente de Licitação e que, por ísso, não sejam protocolizados no prazo Iegal. 

7 - 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8 - Os recursos serão dirígidos à autoridade competente, por íntermédío do(a) 
Pregoeiro(a) que, reconsiderando ou não sua decisão, o fará sub¡r, devidamente 
ínformado, no prazo de 5 (cínco) dias úte¡s. 

9 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úte¡s. 

10 - A decísão acerca de recurso interposto será dívulgada por meio de publícação no 
jornal de circulação Iocal, e no quadro de avisos do SAAE.  

ÃE- ADJUEÍCAÇÃO EÍOMOLOGÍÇÃO  
1- Inexistindo manífestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao Iícitante 
venced0r, competindo à autoridade superior homologar o procedímento Iicítatório. 

2-.Dec¡didos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao Iícitante vencedor e 
homologará o procedimento Iicitatório. 

3-.Depois de homologado o resultado desta Iicitação, a empresa adjudicatária será 
convocada para assinar o termo contratual no prazo de até 05 (cínco) días consecutivos, 
a partir do comunícado expedido pela Administração. Nos termos do § 2° do art. 64 da 
Lei8666/93, poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o 
contrato, no prazo estabelecido, convocar os Iicitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-Io em igual prazo e nas mesmas condições da primeíra 
cIassificada, inclusive quanto a preços ou revogar a licitação, independentemente de 
cominação estabelecída pefo art. 81 da legislação citada. 
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4-.A Convocação de que trata o item anterior deverá ser atendída no prazo máximo de 
02(dois) dias úteis, prorrogável apenas OI (uma) úníca vez a critério da Administração, 
sob pena de decair o direíto a contratação, sem prejuízo das sanções previstas na fei. 

   r _ 4_4__4_4_-4_ 
__ xm -_DA APESENTQÇÃO DQSISTÉÍA PELFVENCEÉOR E 

_ 

1 - Declarado o vencedor do certame e como condíção de adjudicação e homotogação 
do procedimento, este deverá realizar demonstração do sistema em data e horário a 
ser designado pelo pregoeiro para que seja veríficado o atendímento aos requisitos 
rrlígimos exigídos no item 7 do Termo de Referêncía Anexo I. 

2 - O Iicitante vencedor deverá estar munido dos equipamentos e base de dados 
necessáríos para a respectiva demonstração, sendo disponibilizado pelo SAAE apenas 
projetor de multímídia e acesso à Internet, caso necessário. 

3 - Ao final da demonstração _a Comissão de Avalíação designada pelo diretor executivo 
do SAAE conforme Portaria n° 050/2017 emítírá parecer técnico motívado aprovando 
ou não 0 sistema avaliado. 

4 - A reprovação do sistema ímplicará a desclassificação da proponente, sem 
indenízação, e a aptícação das penalidades previstas no Edital. 

5 - Havendo reprovação do sistema será convocada a Iicitante classificada em 20 Iugar 
e assim sucessivamente, até o atendimento pIeno e adequado dos requisítos descritos 
no item 7 do Anexo I - Termo de Referência.  

XWLFISCÍIQÇO E RECEBHENTO 

 
_ 
-_ 

Í 

.._ 

 

1-.A área competente para receber, autorizar, supervisionan conferir e fiscalízar o 
objeto desta Iicitação será os responsáveis por cada setor, sendo: Atendimento ao 
Público, Contabilidade, Tesouraria, Contas e Consumo, Recursos Humanos, Contratos e 
Licitações e Patrimônio Material e Transporte, observados os artigos 67 a 76, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

2-0 prazo de implantação do sistema deverá respeitar do delimitado no Termo de 
Referêncía e ser detalhado no cronograma da proposta comercial, Anexo II. 

3-O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhã reserva-se o direito de não receber 
0 serviço em desacordo com as especifícações e condições constantes deste 
ínstrumento convocatórío, podendo apiícar as penalidades e sanções previstas ou 
rescindír o contrato e aplicar o disposto no art 24, inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 

M 
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xv :_DAS oàíIGAÇõÊs DA cóíTRATÁÉA 
__ __ 

_ _ 

ñ _7 
_ _ 

1 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 
manter em día as obrigações sociaís e salaríaís dos empregados. 

2 - Atender as solicitações de serviços de acordo com especifícações técnicas, 
procedimentos de controle adminístratívos, cronogramas físicos que venham ser 
estabelecidos pelo SAAE. 

3 - Manter o sistema de gestão comercial e gestão adminístrativa permanentemente 
atualizado e em adequado funcionamento, garantíndo a manutenção dos dados. 

4 - Permítir e facilitar a fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas. 

5 - Iniciar a execução do contrato em até.10 (dez) dias após a data do recebimento da 
ordem de serviço que a autorizar. 

6 - Conduzir os serviços em estrita observâncía às normas da Iegislação Federal, 
Estaduai e MunicípaL cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

7 - Responder por danos causados diretamente ao SAAE ou a terceíros, decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzíndo essa 
responsabilidade a fiscalízação e/ou o acompanhamento peIo SAAE. 

8 - Quitar por sua conta exclusiva todos os encargos técnicos, trabalhistas, 
previdencíários, civís, fiscaís, comerciais e todas as demais despesas resultantes da 
execução deste contrato. 

9 - Manter as condições de habilitação exigidas na Iicitação e manter-se compatível 
com todas as obrigações assumidas durante a execução do contrato. 

10 - Guardar sigílo absoluto sobre todas as informações recebídas do SAAE e, bem 
assim, daquelas que venha a Ievantar ou conhecer durante execução do contrato, as 
quais não poderão ser utilizadas, sob qualquer pretexto, para finalidades outras que 
não a do cumprimento do objeto Iicitado. 

11 - Cuidar para que os elementosldados utilizados na execução dos serviços 
contratualmente previstos recebam tratamento sigiloso por todos e quaísquer de seus 
profissionais envolvidos no contrato, obrigando-se ainda a não reproduzi-Ios ou cedê- 
Ios sem prévia e escrita autorização do SAAE. 

21 

o/ 



'”W 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacoes@saae|3iumhi.com.br CNPJ: 23.782.a16IOOO1-10 

Autarquia Municipal (Lai 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO    _-_____ 4__4_-4_-_ 
- DAS gBRIGÃEgES DOÉNTRATA TE _ _ X < l-I 

1 - Permitir Iivre acesso dos empregados da contratada às instalações onde serão 
executados os serviços, independentemente de permissão prévia, desde que estejam 
devidamente credenciados, portando crachá de identíficação e exclusivamente para 
execução dos serviços. 

2 - Acompanhar direta ou indiretamente, a qualidade dos serviços executados, 
verifícando 0 atendimento às especificações e demais normas técnicas. 

3 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 
serviços, dentro das normas deste contrato. 

4 - Efetuar os pagamentos devídos, nas condições e forma estabelecidas no contrato.  
XVII~DOS PREÇOS 

1- As cotações deverão ser feitas em moeda corrente do país 

2 - Os Iícitantes deverão apresentar preço para o item relacionado, no modelo de 
PIaniIha /Proposta Comercial - Anexo II, fínalizando com o total gera|. 

3 - Nos casos em que a Comíssão de Licítação constate a existência de erros numéricos 
na proposta apresentada pelo Iicitante, serão procedidas as correções necessárias, para 
apuração do preço totaI, obedecídas as seguintes dísposíçõesz 
3.1 - Havendo divergêncía entre o total registrado sob forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevaiecerá este último. 
3.2 - Havendo dívergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, a 
Comissão procederá à correção do valor total, mantidos os valores parciais. 
3.3 - Havendo dívergêncía entre os preços unitários e os valores parciaís, a Comissão 
procederá à correção dos valores parcíaís, mantidos os preços unitários. 

_XVIII - DO PAÉAMENT0_     
1 - 0 pagamento pela imglantação do sistema, a qual compreenderá a conversão 
dos dados, a comprovação de sua consistência, o treinamento dos usuários e a 
ímplantação definitiva, obedecerá às seguintes regrasz 
1.1 - 30% (trinta por cento) após a conversão dos dados e comprovação de sua 
consistência; 
1.2 - 30% (trinta por cento) após o treinamento dos usuários; 
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1.3 - 40% (quarenta por cento) após concluída a implantação defínitiva go sistema e 
comprovado o seu perfeito funcionamento mediante TERMO DE ACEITAÇAO expedido 
pelo SAAE. 

2 - O pagamento peIa prestação do serviço de locaçào do sistema será feito em 
parcelas mensais, iguais e sucessivas e só após a ímplantação definitiva do sistema e 
comprovado o seu adequado funcionamento, de acordo com as seguíntes regras: 
2.1-O pagamento decorrente da concretizçção do objeto deste contrato será efetuado 
pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi›MG, mensalmente, 
por processo Iegal, em até 07 (sete) dias úteis da apresentação da respectiva nota 
fiscaI/fatura , devendo cada nota fiscaI/fatura estar obrigatoriamente acompanhada das 
provas de regularidacle da CONTRATADA perante as Fazendas Federal, Estadual, 
Municipal, Seguridade Social e FGTS. Valor este referente à manutenção e suporte do 
mês faturado; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pr0 rata d¡e), sobre o 
valor da fatura 
Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento defínitivo. 
2.2 - Havenclo irregularidade, ínexatidão ou erro no faturamento e/ou na emissão da 
nota fiscaV fatura o prazo para pagamento será contado da data de sua reapresentação 
devidamente regularizada. 

3 - O pagamento devído pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado preferencialmente por 
meio de Boleto Bancário ou através de depósito em conta bancária a ser informada pela 
adjudícatária ou, eventuafmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre 
as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

4 - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeíra decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito à alteração de preços, correção monetária, compensação fínanceira. 

5 - Uma vez paga a ímportâncía discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao 
SAAE PIUMHI-MG plena, gerai e irretratável quitação da remuneração referente aos 
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exígir a qualquer título, 
tempo ou forma. 

6-0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de serviços, objeto desta 
Iicitação, nos seguintes casos: 
a - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatórío, o fornecedor será notifícado para regularização no prazo máximo 
de 05 (cinco dias) úteis, independentemente da aplícação das penalídades cabíveis; 
b - Obrigação do Fornecedor com terceíros que, eventualmente, possa prejudicar o 
SAAE PIUMHI-MG; 
c - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 
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d - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

7 - Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
impIícará na aceitação definitíva da prestação de serviços. 

8-No preço ajustado do presente contrato incIuem-se todas as despesas verifícadas tais 
como transporte do objeto do contrato e obrigações tributárías, trabalhistas, prêmio de 
seguro, para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

9 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação 
regular em relação a Seguridade Socíal ,FGTS e Trabalhista ., apresentados em 
atendimento às exigêncías de habilítação, estíverem com a valídade expirada o 
pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de 
validade, não sendo permitido nenhuma cobrança adicional elou multas referente a esta 
retenção do pagamento.  

x1x- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguínte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165 e Elemento de Despesa= 
3.3.90.39, do Orçamento do SAAE PIUMHI~MG em vígor, ou da que víer a substituí- 
Ia nos próxímos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combínação com 
inciso V, do art. 55r da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000.  

XX - DO REAJUSTAMENTO 

Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de 
restabelecer 0 equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8.666/93.   

XXI - DAS PENALIDADES   n 

J-  
1 - A recusa pelo Iicitante em assínar o Contrato e para a entrega dos itens adjudicados 
acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada. 

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, acarretará a 
multa de O,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, Iimitado ao máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor total que Ihe foi adjudicado. 
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3 - Nos termos do artigo 70 da Lei n0 10.520, de 17-07-2002, o Iicitante, sem prejuízo 
das demais cominações Iegais e contratuais, poderá ficar, peIo prazo de até 05 (cinco) 
anos, impedido de Iicitar e contratar com o SAAE de Piumhi~MG, e descredenciado do 
Cadastro do SAAE, nos casos de: ' 

a) ausência de entrega de documentação exígida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não~manutenção da proposta escrita ou Iance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

4 - Na aplicação das penalidades prevista no EditaI, o SAAE consíderará, 
motívadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
Iicitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-Ias, se admitidas as suas justificatívas, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei n° 8.666/93. 

5 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.      
 

xxn -DA RESCISÃO __  
1-. A Contratante poderá declarar rescindído o Contrato, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudícial, sem que assista à Contratada direito a 
qualquer índenização nos seguintes casos: 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b) A Ientidão no cumprimento do contrato, que ímpossibilíte a conclusão dos serviços 
no prazo estipulado. 
c) Atraso ínjustifícado na execução do serviço; 
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigídos; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
f) Desatendimento das determinações regulares da autorídade designada para 
acompanhar e fiscaiizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
g) Decretação de falência, instauração de ínsolvência civiI, dissolução da socíedade ou 
o falecimento do contratado; 
h) Alteração social ou a modíficação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a 
Juízo do SAAE PIUMHL prejudique a execução do Contrato; 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Diretor da Autarquia, exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Contrato; 
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j) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação 
conferida pela Lei 9.854/99; 

_-. - 

n- su- 
_ __ - _ 

_ xx1E- stpoÊIções GE_RAIS _ 

1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrantez 

1.1-ANEXOI TERMO DE REFERÊNCIA 
1.2-ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS E PREÇOS. 
1.3-ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

1.4-ANEXO~IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇOES DE 
HABILITAÇAO 
1.5-ANEXO v MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
1.6-ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

1.7-ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO SUPERVENIENTE DE HABILITAÇÃO 
1._8-ANEX0 VIII MODELO DE DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES 
TECNICAS DO EDITAL 
119-ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS ESPEICIFICAÇÕES 
TECNICAS DO SOFFWARE 

1.1o-ANEx0 x MINUTA DE CONTRATOADMINISTRATIVO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

2 - Se o Iicitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação 
de prazo com justifícativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), este(a) examinará as propostas 
subsequentes e a habílitação dos Iicitantes, segundo a ordem de classificação, até a 
apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

3 - 0 Iicitante é responsável pela fidelidade e Iegitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta Iicitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassifícação ou inabilitação do Iicitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

4 - A apresentação da Proposta Comerciai pressupõe pleno conhecímento e atendimento 
às exigências de habilítação previstas no EditaL O Iicitante, ainda, será responsavel por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumíndo 
como firme e verdadeira sua proposta e Iances. 
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5 - Uma vez incluído no processo Iicitatórío, nenhum documento será devolvído, salvo 
se original a ser substítuído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos 
enveEopes de Iicitantes desqualificados e envelopes “Documentação de Habilitaçã0” de 
Iicitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 

6 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, 0 Pregoeiro 
poderá, a seu crítério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 

7 - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro, será consíderado especificado e válido. 

8 - 0 Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 
durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem 
a Iegislação vigente e não comprometam a Iisura da Iicitação, sendo possível a 
promoção de diligências junto às Iícitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar 
a ínstrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
8.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original 
ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 
pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
8.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilítação do Iicitante ou a 
desclassificação da proposta. 

9 - A participação do Iicitante nesta Iicitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais 
normas Iegais que dísciplínam a matéría. 

10 - A presente Iicitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, revogá-ia, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anuIá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, 
dísponibilizado no quadro de aviso do SAAE para conhecimento dos participantes da 
chação. 

11 - 0 Serviço Autõnomo de Água e Esgoto poderá prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebímento das propostas ou para sua abertura. 

12 - Para atender a seus interesses, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto reserva-se 
o direito cle alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários 
ofertados, obedecidos os Iimites estabelecidos no § 1o do art. 65, da Lei Federal n.g 
8.666/93. 
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13 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subseqüentes aos ora fixados. 

14 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá _af¡xada no quadro de avisos 
Iocalizado no haH de entrada do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto à Praça Zeca 
Soares n° 211, Centro e poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no horário de 8 às 

11:00horas e de 12:30 às 16z00 horas. 14.1 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório 
via internet se obrigam a acompanhar as pubiicações referentes ao processo no Diário 
Oficial “Minas Gerais", quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

15 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mai|: 
diretoria@saaepiumhi.com.br, via fac-sími|e (37) 3371-1332 ou no endereço citado no 

item anterior. 
16 - As decisões do diretor Executivo dç Serviço Autônomo de Água e Esgoto e do 
Pregoeiro serão publicadas no “ DOMG”- Orgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei 

n.° 8.666/93. ' 

17 - Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta |¡c¡tação. 

E para que produza seus Iegais efeitos, expede o presente Edital, que será publicado 

na forma IegaL 

Piumhi, 26 de outu de 017     Pregoeira: 
Maria das Gr 

  
erreira Barros Goulart 
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ANEXO III- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO   
PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° o7/2o17 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)  
, portador do Documento de Identidade 

n.0 , como representante da empresa 
. CNPJ n° 

-, para participar das reuniões relativas ao processo Iicitatório 
acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, apresentar 
Iances verbais, negociar preços e demais condições, assinar propostas comerciais, 
rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 
Iicitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

  

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura:  
Nome Iegível:  
Qualificaçãoz  
Atenção: Reconhecer firma. 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇAO DE AÍTENDIMENTO AS CONDIÇOES DE 
HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2o17 

PREGÃO PRESENCIAL N° o7/2017 

MENOR PREÇO pon LOTE 

. inscrita no CNPJ ou 
_,-\ CPF 

' sob 0 n°, , por intermédio de seu representante Iegal ou 
credenciado, Sr(a) , portador 
do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n° 

, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII 
da Lei Federal n°10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

I de de 2017. 

Assínatura:  
Qualificaçãoz  

. Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identífique a proponente. 
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2o17 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2o17 

MENOR PREÇO POR LOTE 

, inscrita no CNPJ sob 
o n° , por intermédio de seu representante IegaL o(a) 
Sr(a) , portador do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n° 

, DECLARA, sob as penas da lei,r em cumprimento ao 
disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição da República, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalvaz emprega menor, a partír de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso añrmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017. 

Assinatura (representante Iegal): 
Qualificação: 

  

. Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQ_UENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 253l2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa , ínscrita no CNPJ 
sob o n° 

, por intermédio de seu representante Iegal Sr.(a) 
portador do Documento de  

Identidade n° 
, inscrito no CPF sob o n° DECLARA, sob 

as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos Iegais para qualíficação como 

(incluir a condição da empresa= Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 30 da Lei Complementar n.° 
123/2006 e que não está sujeíta a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 
citada Iei. 

 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/06, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o díreito à contratação, estando 
sujeíta às sanções previstas no art 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

(0bservação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017 

 
(assinatura do representante Iega|) 

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que ¡dentifique a proponente. 
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇ-ÃO DE IDONEIDADE E DE INÉXISTÊNCIA 

DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

PROCES§O LICITATÓRIO N° 253l2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 07l2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

A Sígnatária , CNPJ , neste ato 
representado(a) pe10(a) Sr(a) , RG n0 SSP- e do CPF 
n° , Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de 
participar da 1icitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 20 da Lei 
n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Sígnatária) 
Representante Legal 

33 



 sAm 
Serviço Autônomo de Água a Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJz 23.782.816!0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO   
ANEXO VIII- MODELO DE_ DECItARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS 

ESPECIFICAÇOES TECNICAS DO EDITAL   
PROCES§O LICITATÓRIO N° 253l2017 

PREGAO PRESENCIAL N° 07/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

,CNPJ sob o n°  
sediada na  

. por intermédio de seu 
representante |egal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n° 07/2017, 
Processo Licitatório n° 253/2017 DECLARA expressamente que atende 
rigorosamente as especificações constantes neste Edital e de seus Anexos, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas na legislação vigente. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO IX- MODELO DE DECILARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES 

TECNICAS DO SOFTWARE   
PROCES_SO LICITATÓRIO N°253/2017 

PREGAO PRESENCIAL N° 07/2o17 
MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

,CNPJ sob o n° sediada na 
, por intermédio de seu 

representante Iegal, infra-assinado, e para os fins do Pregão n0 07/2017, Processo 
Licitatório 253/2017, DECLARA expressamente que o software a ser disponibilizado 
atende às necessidades e demandas dos servíços conforme estabelecido nas 
especificações constantes neste Edital e de seus Anexos, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas na |egislação vigente. 

  

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO X -MODELO DE MINUTQ DE CONTRATO ADMINISTRTATIVO E 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

PROCES_S0 LICITATÓRIO N° 253l2017 
PREGAO PRESENCIAL N° O7/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Leí n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Púb|ico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de 
PIUMHIlMG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado pelo seu 
Diretor Executivo Odécio da Siiva Melo, brasileiro, casado, Eng° Cívil Pós Graduado em 
Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF n° 236.095.166/15 e RG n° 
M.645.658 SSPIMG residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante 
denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Leí Federal 
8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(Institu¡ o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que instituí o Estatuto Municipat da 
ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação 
dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demaís normas Iegais aplicáveis, em face 
da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N° O7/2017, 
por deliberação da Pregoeira Oficia1 e Equipe de Apoio, e homologada peio Diretor 
Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa . 

inscrita no CNPJ/MF n0 , estabelecída na Rua 
, n° , Bairro , representada 

neste ato pelo Sr. , representante Iegal, 
qualificação (naciona|idade, estado civiI, profissão, RG e CPF), doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vísta o resultado do procedimento Iicitatório na modaiidade 
Pregão Presencia|, homologado em _/_/2017, fica justo e contratado sob o regíme 
da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas 
as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para Iicenciamento 
de uso de sistemas de informática integrados de gestão administrava e comerciai, para 
a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de dados, 
implantaçã0, migração de dados pré-exístentes, treinamento, manutenção, suporte 
técníco e acompanhamento durante o período contratual, conforme Anexo I - Termo 
de Referência. Serviço(s) esse(s) adjudicado(s) neste ato à Contratada em decorrência 
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da Licitação supracitada, segundo a Proposta e demais peças integrantes do Edital 
respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este 
instrumento, independente de sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA -PRAZOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Parágrafo Primeiro: CRONOGRAMAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A SEREM PRESTADOS= 
-O prazo para execução dos servíços é de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da 
data de assínatura do contrato, poclendo a duração estender-se pelo prazo Iegal previsto 
no artigo 57, IV, da Lei 8666/93. 
-Os padrões de qualidade no âmbito desta contratação, serão aferidos com base no 
atendimento dos servíços realizados, e de acordo com os requisítos estabelecidos peio 
SAAE neste EditaL 
-Quaisquer servíços prestados ao SAAE pela gestão do contrato que não atendam aos 
padrões de qualidade serão rejeitados, não sendo objeto de faturamento e sujeitando- 
se ainda, a CONTRATADA as penalidades correspondentes a atrasos nos cronogramas 
citados neste Item. 
-A contratada deverá observar além das obrigações descritas na Cláusula Quarta do 
EditaL as citadas abaixoz 
-Refazer servíços nos prazos estabelecidos, quando eles apresentarem padrões de 
qualídade inferiores aos definidos no edital, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
-Manter os seus técnicos informados quanto às normas disciplinares da CONTRATANTE, 
exígindo sua fiel observância, especialmente quanto à utilização e segurança das 
instalações. 
-Credenciar junto à CONTRATANTE os profissíonais da CONTRATADA autorizados a 
retirar e a entregar documentos, bem como daqueles que venham a ser designados 
para prestar servíços nas suas dependências. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
REFERENTES AO SISTEMA soucrero 

Parágrafo Primeiro: Durante o período de conversão, implantação e treínamento dos 
usuários a hora técnica correrá por conta da contratada. Durante este período a 
contratada deverá manter técnicos necessários na sede clo SAAE até que sejam 
concluídos os trabalhos desta etapa, e que serão |iberados, mediante atestado emítído 
peio SAAE certificando a conclusão desta etapa 

Parágrafo Segundo: O sistema deverá ser fornecido sem |imite de usuários, sendo 
que, atualmente estima-se um total de 10 operadores. 

Parágrafo Terceiro: O Sistema deverá atender aproximadamente 14.000 (quatorze 
doze mil) |igações de água e esgoto. 
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Parágrafo Quarto: O sistema proposta deverá utilízar banco de dados compatível com 
SQL-Server ou oracle ou InterBaselFirebird. 

Parágrafo Quinto: O banco de dados deverá suportar o volume de dados disponível 
sem Iimite do aumento de informações. Não poderá representar custos índividuatizados 
ou mascarados dentro da proposta para o SAAE Deverá ser disponibílízada versão para 
instalação em todos os equipamentos que forem necessários, sem necessídade de 
compra de Iicenças de uso ou qualquer outro tipo de direito sobre o software. 

Parágrafo Sexto: O custo de aquísição, manutenção e atuaiização do banco de dados 
será por conta da contratada, não gerando nenhum ônus para o SAAE de Piumhi-MG. 

Parágrafo Sétimo: 0 Sistema de Gestão Comercíal e gestão admínistrativa deverá 
possibilítar sua execução nos sistemas operacionais Windows 7 , 8 e 10. A máquina 
onde será instalado o servidor da solução possui o sistema operacional Windows server 
2012 standard iogo também deve ser compatível com esta versão de sistema 
operacional, visto que o SAAE de Piumhí-MG já possui um parque tecnoiógico composto 
por estas pIataformas Windows. 

Parágrafo Oitavo: 0 contratante será responsável em prover todas as rotinas para o 
controle e realização do backup dos dados do sistema durante a execução do contrato. 

Parágrafo Nono: Manter site onde divulgará suas informações técnicas e oferecer 
download (de acesso restrito ao ctiente) das versões atualízadas do sistema contratado. 

Parágrafo Décimo: A Imptantação consiste na carga dos dados, instalação e 
disponibilização do software nos servidores e estações de trabalho disponibilizadas pelo 
SAAE de Piumhi-MG. 

Parágrafo Décimo Primeiro: A Conversão de dados consiste na migração para os 
respectivos softwares, conforme Anexo I, item 4.1.1. 

Parágrafo Décimo Segundo: O Suporte Técnico, as Atualizações e o Atendimento 
Técnico, consistem em: Adequação do software às alterações das Iegislações, federal, 
estadual e munícipa|; Serviços técnicos que demandam profissionais especializados nas 
áreas em que atue o Iicitante, consistindo em respostas verbais ou por escríto de 
questionamentos formulados pelo SAAE, relacionados à adequação de casos concretos 
aos recursos do software, para que os mesmos possam atingir o objetivo desta Iicítação. 

Parágrafo Décimo Terceiro: O Treínamento dos servidores dos módulos descritos 
deverá ser efetuado com a transferência de conhecimento tecnoiógico a serem 
implantados nesta etapa. O conhecimento tecnológíco deverá ser repassado aos 
servidores designados pelo SAAE de Piumhi, a fim de que possam acompanhar todas 
as fases de implantação dos referidos softwares e habítítados a executar as tarefas de 
operação e gestão do sistema. O treinamento prático deverá possibilítar todas as 
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operações de ínclusão, aIteração, exclusão e consuita referente a cada tela, bem como 
os cálculos e processos, emissão de relatórios e sua respectiva análise. Durante o 
treinamento os usuáríos terão acesso a todas as informações necessárías para a 
operação do sistema, compreenderão o papel das funções do sistema e a mudança da 
sua rotína de trabalho para a nova rotína com o uso do sistema. 

CLÃUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada= 

a)Cumprimento integral do objeto deste contrato; 

b)Execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de 
aplicação de sanção, nos termos do edital ao qual este contrato se vincula, salvo por 
motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 

c)Atender as solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, 
procedimentos de controle administrativos, cronogramas físícos que venham ser 
estabelecidos peio SAAE DE Piumhi-MG. 

d)Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto íncluindo 
obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdencíárias, bem como outras de 
quaisquer espécíes para a execução do objeto contratado, exceto os casos 
expressamente previstos neste instrumento; 

e)Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais 
e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou 
a terceiros por ação ou omissão própría ou de qualquer de seus empregados ou 
prepostos, se comprovada ser de sua exclusiva responsabilidade. 

f)Guardar sigilo absoluto sobre todas as informações recebidas do SAAE de Piumhi-MG 
e, bem assim, daqueias que venha a !evantar ou conhecer durante execução do 
contrato, as quais não poderão ser utilizadas, sob qualquer pretexto, para finalidades 
outras que não a do cumprimento do objeto Iicitado. 

g)Cuidar para que os eIementos/dados utilizados na execução dos serviços 
contratualmente previstos recebam tratamento sigiloso por todos e quaisquer de seus 
profissionais envolvidos no contrato, obrigando-se aínda a não reprodquos ou cedê- 
Ios sem prévia e escrita autorização do SAAE de Piumhi-MG. 

h)Assumir os riscos inerentes às ativídades; 

i)O (a) Contratado (a) não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas 
decorrentes de casos fortuitos ou força maior; 
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j)manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por eIe (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualifícação 
exigidas na Leí n° 8.666/93 e suas alterações e no edital do presente processo. 

k)Fornecer e manter atualizados todos os móduios dos sistemas cobertos por este 
Edital, fornecendo prontamente as novas versões que venham a ser Iiberadas e 
contenham aIterações, acréscimos de rotina ou melhorias de desempenho, de forma 
geral, mantendo a compatíbilidade com as customizações já realizadas no ambiente da 
CONTRATANTE. 

I)Manter atuaiizado os sistemas, com relação a variáveis normalmente alteradas por 
iegislação ou quaisquer outras causas externas de caráter e por determinação Iegal ou 
governamental, desde como o desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios, 
de modo que sua implementação ocorra a tempo de ser atendida a determinação 
contida na Iei, decreto ou regulamento pertinente. 

m)Garantir que as correções fornecidas não afetem as aplicações já desenvolvidas e os 
dados armazenados, e que estejam em funcionamento com o ambiente operacional da 
CONTRATANTE. 

n)0ferecer o atendimento em dias úteis, em horário compreendído entre 08:00 e 

17:00hs. A solicitação de suporte técníco poderá ocorrer no Iocal ou através de telefone, 
fax, acesso remoto ou e-maí| e obrigatoriamente registrada em serviços de apoío a 
usuários para suporte e resolução de problemas técnicos através de software próprio 
da CONTRATADA (HeIpDesk), dirígidas por servídores das secretarias envolvídas com a 
utilização do produto, a técnicos da CONTRATADA. 

o)Prestar à CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado. 

p)Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita 
observância às normas Iegais aplicáveis. 

q)ResponsabiIizar-se integralmente pela qualidade técnica dos trabalhos por ela 
desenvolvidos e respectivos produtos. 

r)Garantir a manutenção dos sistemas, pelo período do contrato. 

s)Assumir toda a responsabílidade pelos danos que eventualmente venham a ser 
causados por seus empregados ou prepostos no desenvolvímento dos trabalhos. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do Contratante= 
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a)Efetuar o pagamento em dia de acordo com o previsto na Cláusula Sexta; 

b)FiscaI¡zar e acompanhar, através dos Setores Administrativos a completa execução 
do objeto deste contrato sob os aspectos quantitativo e qualitativo, detectando falhas 
e exigindo medidas corretivas por parte da contratada; 

c)notificar à contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execuções dos servíços, fixando prazo para sua correçã0; 

d)proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
dos termos do contrato; 

e)comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do 
serviço; 

f)Perm¡tir Iivre acesso dos empregados da contratada às instalações onde serão 
executados os serviços, independentemente de permissão prévia, desde que estejam 
devidamente credencíados, portando crachá de identificação e exclusivamente para 
execução dos serviços; 

g)Proporc¡onar todas as facílidades para que a contratada possa desempenhar seus 
servíços, dentro das normas deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O pagamento pela implgntagão do sigggmg, a qual compreenderá a conversão dos 
dados, a comprovação de sua consistência, o treinamento dos usuários e a implantação 
definitiva, obedecerá às seguintes regras: 
- 30% (trinta por cento) após a conversão dos dados e comprovação de sua 
consistência; 
- 30% (trinta por cento) após o treinamento dos usuários; 
- 40% (quarenta por cento) após conciuída a implantação definitiva d9 sistema e 
comprovado o seu perfeito funcionamento mediante TERMO DE ACEITAÇAO expedido 
pelo SAAE DE Piumhi-MG. 

0 valor mensal da Iocação com suporte e manutenção é 
de: ( ) mensal, perfazendo um valor global para o 
período de a de R$ ( ). 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se incluídas nos preços unitáríos brutos propostos 
todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas decorrentes do serviço tais como: mão 
de obra, transporte, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, 
fornecimento de todo o material para realização do serviço, impostos, taxas, enfim, 
todo e qualquer custo ou despesa e encargo decorrente da prestação dos serviços, 
objeto desta Iicítaçãa 
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Parágrafo Segundo: O pagamento decorrente da concretização do objeto deste 
contrato será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumh¡-MG, mensalmente, por processo Iegal, em até 07 (sete) dias úteis da 
apresentação da respectiva nota fiscallfatura e estar obrigatoriamente acompanhada 
das provas de regularídade da CONTRATADA perante as Fazendas Federal, Estadual, 
Municipal, Seguridade Social e FGTS. Valor este referente à manutenção e suporte do 
mês faturado; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o 
valor da fatura 

Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento defínitivo. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento referido no parágrafo primeiro será feito através 
ge gggésito bancário. com crédito em conta mrrente da CONTRATADA. sem 
nenhum ônus para o SAAE 

Parágrafo Quarto: 0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente de quuidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direíto à alteração de preços, correção monetária, compensação fínanceira. 

Parágrafo Quinto: Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 
adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da 
remuneração referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar 
ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

Parágrafo Sexto: O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de 
serviços, objeto desta licitação, nos seguintes casos: 
a - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no 
¡nstrumento Iicítatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo 
de 05 (c¡nco dias) úte¡s, independentemente da aplícação das penalídades cabíveis; 
b - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 
SAAE PIUMHI-MG; 

Parágrafo Sétimo: Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos 
comprobatórios de situação regular em relação a Seguridade Social ,FGTS e Trabalhista 
., apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade 
expirada 0 pagamento ficará retído até a apresentação de novos documentos dentro do 
prazo de valídade, não sendo permitido nenhuma cobrança adicional elou multas 
referente a esta retenção do pagamento. 

' Parágrafo 0ítavo: Por acordo das partes, poderá restabelecer a relação pactuada 
inicialmente entre os encargos do Contratado e a restituição da administração para 
ajusta remuneração da execução do serviço contratado, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inícial do contrato, nas hipóteses previstas no artigo 65, 
inciso II, 'd' da Lei 8666l93. 
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Parágrafo Nono: Não haverá, em hipótese aIguma, pagamento antecipado. 

r Parágrafo Décimo: Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 
prazo de pagamento será contado a partír de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no consignada no Programa 17.122.0021.2165 e Elemento de 
Despesa= 3.3.90.39, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier 
a substituí-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais dísposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com 
inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 10, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

CLÁUSULA OITVA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato terá validade de ( ) iniciando-se na data 
de_/ / e encerrando-se na data de _/ / , podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições 
maís vantajosas para o SAAElPiumhi-MG, Iimitados a 60 (sessenta) meses, conforme 
disposto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 
 

CLÁUSULA NONA- DO ADITAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DE VALORES 

O CONTRATANTE poderá autorizar alterações contratuais de que decorra ou não 
variações do seu valor, modificações de quantidade ou prazo, que formalize Termo 
Aditivo. 
Parágrafo Úníco: Os valores constantes deste contrato são fixos e irreajustáveis, até 
que se complete 12 meses de sua execução, quando poderá ser solicitado sua correção 
para a manutenção do equiiíbrio econômico-financeiro, com base no IPCA - IBGE 
registrado nos úItimos 12 (doze) meses do contrato, ou outro índice oficial que venha 
substituí-Io 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

A CONTRATADA obriga-se a manter-se em compatibilidade com as obrígações por ela 
assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de 
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habilitação e qualificação dela exigídas pela Administração Pública para essa 
contratação, durante todo o período de vigência do presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

I-.A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o 
objeto desta Iicítação será os responsáveis por cada setor, sendo: Atendimento ao 
Públíco, Contabiiidade, Tesouraria, Contas e Consumo, Recursos Humanos, Contratos e 
Licitações e Patrimônio Material e Transporte, para validação do perfeito atendimento 
aos serviços contratados, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 
§1° - A servídora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart matrícula n° 0005, 
atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratuaL 
§2° - 0 acompanhamento e a fiscaiização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabílidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

II - A fiscalização inspecionará os serviços, verificando cumprimento das especificações 
técnicas, podendo rejeitá-Ios, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou 
não atenderem ao desejado ou especificado. 

III - A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a CONTRATADA, por 
escrito, sobre as irreguiaridades ou falhas que porventura venham a ser encontradas 
no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços 
que julgar inaceítáveis, em comum acordo com a CONTRATADA. 

IV-O prazo de implantação do sistema deverá respeitar do delímitado no Termo de 
Referência e ser detalhado no cronograma da proposta comercial. 

V-O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi reserva-se o díreito de não receber 
o serviço em desacordo com as específicações e condíções constantes deste 
instrumento convocatór¡o, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou 
rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, Inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 

VI - 0 CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em 
nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas peIo Código 
CivíL 

VII- A fiscalização do MUNICÍPIO transmitirá por escrito as instruções, ordens e 
reclamações, competind0-Ihe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer 
dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
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I- entende-se como manutenção a combinação de todas as ações técnicas e 
administrativas, atuadas em software, destinadas a manter ou recolocar os sistemas 
em seu estado normal aptos à realização das atividades que Ihes foram destinadas, 
executando todos os ajustes e reparos necessários nos termos e tempos fixados neste 
contrato. A manutenção desdobra-se em: Manutenção preventivaladaptativa, corretiva 
e evolutiva. 

II - entende-se manutenção preventiva/adaptativa aquela destinada a evitar a 
manifestação de situações que impeçam a utilização normal dos sistemas elou visando 
adaptações legais para adequar o software a alterações da Iegislação. 

IIL - entende-se manutenção corretíva aquela destinada a solucionar quaísquer 
situações que gerem defeítos oriundos de falhas e/ou erros que impeçam a utilização 
normal dos sistemas. 

IV - entende-se manutenção evoiutiva como aquela destinada sugestões de novas 
funcionalidades elou melhorar as característícas já exístentes no sistema, sabendo que 
as Solicítações para desenvolvimento, adaptações ou personalizações específicas para 
a Contratante, exceto aquelas para adaptação Iegal, serão orçadas e cobradas caso a 
caso, mediante aprovação da Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que 
analisará o requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a 

proposta com os custos relativos. 

V -Entende-se o suporte como o auxílío técnico competente para a resolução de 
situações direta ou indiretamente relacionadas ao funcionamento esperado do sistema, 
que impeçam os usuários de exercerem suas atividades Iaborais cotidianas. 

VI- As solicitações de atendimento deverão ser registradas junto à CONTRATADA, 
contendo a data e hora da solicitação, descrição do probiema e uma numeração de 
contro|e, fornecido pela CONTRATADA. Para cada problema, uma única solicitação 

deverá ser protocolada. 

VII-Deverá ser garantido o atendimento, em Iíngua portuguesa, para pedidos de 
suporte no horário das 08H às 17H, de segunda às sextas-feiras, exceto feriados 
nacionais. 

VIII-Deverão ser usadas, por parte da CONTRATADA, ferramentas que possibilitem a 
monítoração, e correção se necessárío, do desempenho, em termos de utilização e 
tempos de resposta para os usuários do sistema, deverão fazer parte do contrato de 

manutenção e suporte. 

Ix-Caso seja necessário executar melhoramento e adequação específica para a 
CONTRATANTE, essas serão orçadas e cobradas caso a caso, mediante aprovação da 
Contratante. Deverão ser formalizacias à Contratada, que analisará o requerimento e 
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sendo passível de desenvolvíment0, será apresentada a proposta com os custos 
relativos 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TBEINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 
USUARIOS 

I-O treinamento é a transmissão de conhecimentos, habilidades e competências 
referentes a utilização e operacionalização das atívidades Iaborais do treinando 
utilizando das díversas ferramentas, documentos, máquinas e outros materiais 
necessários; efetuado pela empresa responsáveL em ambiente adequado, símulando 
as situações cotidianas de trabalho. 

II-A carga horáría mínima do treinamento será de 04 (quatro) horas, divididas em 
turmas de no máximo 20 (vinte) participantes. 

III-0 treinamento deverá ocorrer em dias úteis, em horário comercial em até 15 
(quínze) dias, contados a partir da migração dos dados, conforme Anexo I. 

IV-Os treinamentos presenciais deverão ser ministrados nas instalações da 
CONTRATANTE na sede o SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG ou 
nas dependências da CONTRATADA, onde estarão disponíveis os computadores 
necessários. 

V-As ações de treinamento e capacítação devem garantír que os usuários tenham plena 
compreensão do uso da solução. 

VI-A abordagem deverá ser eminentemente prátíca, de forma a capacitar os 
participantes a empregar os recursos oferecidos pela solução. 

VII-Durante o prazo de vigência do contrato, a CONTRATANTE poderá solicitar a 
realização de retreinamentos de acordo com a necessidade da Administração, mediante 
pagamento das despesas por parte do Município. 

CLÁ__USULA DÉCIMA QUARTA 

Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no artigo 393 
do Código Civí|, a CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, 
pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente peIo CONTRATANTE 
ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivos ou omissivos da CONTRATADA ou 
de seus prepostos, taís como danificação, acídentes, extravios, furtos ou roubos de 
peças e equípamentos, ocorridos quando sob os seus cuidados, ou em razão de 
omissão, em tempo oportuno, na realização do fornecimento contratado. 

Parágrafo Único: Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no "caput” 
desta cláusula, o CONTRATANTE, ao seu aIvedri0, declarará a ocorrência do débíto e 
fixará o valor do prejuízo, podendo abatê-Io das faturas relativas aos serviços prestados 

d 46 



Iicitacoes@5aaepiumhi.com.br CNFJ: 23.782.816!0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça ~Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Talefax 37-3371-1332 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

pela CONTRATADA, ou se inviável a compensação, promover a execução judicia1, 
independentemente da participação da CONTRATADA na apuração do débito, da letra 
de câmbio de valor equivalente ao dano, com força de título executivo extrajudicial, 
sem exclusão de outras sanções cabíveís. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS MULTAS 

A inadimplêncía contratual por parte da CONTRATADA, verificada e declarada pelo 
CONTRATANTE independentemente de procedimento judicia1, além de outras sanções 
cabíveis, ímplicará em multa que será aplicada conforme os Iímitas máximos abaixoz 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até 0 trigésimo dia de atraso, sob 0 valor do 
serviço não reafizado; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do servíço não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trínta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 
tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou dimínuam-Ihe o valor ou, ainda, fora 
das especificações contratadas. 
A aplicação das penalídades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte do Contratado, na forma da Iei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO 

O Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer 
procedímento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer 
indenização nos seguintes casos: 
a) 0 descumprimento ou o cumprimento irregular de cIáusuIas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b) A Ientidão no cumprímento do contrato, que impossíbilite a conclusão dos serviços 
no prazo estipulado. 
c) Atraso injustíficado na execução do serviç0; 
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
f) Desatendímento das determinações regulares da autoridade desígnada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
g) Decretação de falência, instauração de insolvência cívil, dissolução da sociedade ou 
o falecimento do contratado; 
h) Aiteração social ou a modíficação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a 
Juízo do SAAE PIUMHL prejudique a execução do Contrato; 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Diretor da Autarquia, exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Contrato; 
j) 0 descumprímento do disposto no inciso V do art.27 da Leí 8.666/93, com a redação 
conferida pela Lei 9.854/99; 
k) Nos demais casos eIencados no art. 78 da Leí n°. 8.666/93, com suas posteríores 
alterações. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Permanecem garantidos os díreitos do CONTRATANTE em caso 
de rescisão administrativa prevísta no art. 77 da Leí n0 8.666/93, com suas posteriores 
alterações. 

Parágrafo Segundo: As partes contratantes poderão, observada a conveniência da 
administração, promover rescisão amigável do contrato, através de termo próprio de 
distrat0. 

Parágrafo Terceiro: Na hípótese de rescisão não amigável do contrato, não vínculada 
a ato ou fato da CONTRATADA, ser-Ihe-á dado pré-aviso com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer modificação de forma qualítativa ou quantitatíva, redução ou acréscimo do 
objeto ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela 
Contratante, Iavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57 e 65 da Leí n° 
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PARTES INTEGRANTES 

Integram o presente contrato o Pedido n° 412/2017 e Processo Licitatório n° 
253/2017, com as suas inclusas condições gerais, bem como a proposta apresentada 
pela empresa , naquilo em que não conflitarem com este 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Piumhi, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir questões do presente Contrato que não 
puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias 
de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Piumhi-MG de de 2017. 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
-Órgão Gerenciador- 

 

Fornecedor 
Testemunhas:- 
 

RG n° 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 

PROCESSO DE COMPRA N° 253/2o17 
MENOR PREÇO LOTE 

1 - Do Objeto 

Este termo tem por objeto a contratação de empresa para Iicencíamento 
de uso de sístemas de informática integrados de gestão administrava e 

comercial, para a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os 
serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré- 
existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento 
durante o período contratuaL 

2 - Justificativa da contratação 

- A implantação do sistema integrado de gestão pública tem como objetivo 
a modernização e o fortalecimento instítucional na área admínistrativa e 

comercial, buscando a estabílidade macroeconômica, através de uma 
política pública eficiente e transparente na gestão das receitas, do gasto 
público, da arrecadação e do controle e incremento de economias de 

Iigações de água e esgoto 

- O Sistema prevê apoio a projetos de fortalecimento institucional destinado 
a aperfeiçoar os mecanísmos de caráter IegaL administrativo e tecnológico 
com que contam as áreas encarregadas da gestão administratíva. De forma 
específica, 0 Sistema está dirigido a: 
- Aperfeiçoar o modelo de gestão, a estrutura funcíonal, a política e a 

administração dos recursos humanos; 
- Implementar métodos e instrumentos de planejamento e de elaboração de 
orçamento, num contexto de transparência e de participação dos cidadãos; 
- Atender as necessidades da população por melhor prestação dos serviços 
públicos essenciaís, tais como administração da Entidade, arrecadação de 
forma correta e eficaz dos ímpostos devidos, íncremento de receita na 
busca de ferramentas modernas que hoje estão apresentadas de formas 
disponíveis no mercado para trabalhar de forma eficazmente os diversos 
setores da adminístração pública como é o caso do setor de arrecadação; 
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- Integrar a administração financeira e implantar controles automatizados 
para a execução do orçamento e para a consolidação da audítoria; 
- Prover o bem-estar social através de controle e auditoria dos serviços 
prestados à população. , 

- Aprimorar a efetividade do controle administratívo dos bens municipaís. 
-Aprimorar o controle das ordens de serviço das Iigações de água e esgoto 
emitidas, corte de Iigações, instalação de hídrômetros, troca de 
hidrômetros, retírada de hidrômetros, vistoria, religação, bem como 
quaisquer outras ordens de serviço, emitir o pedido de serviço com controle 
de protocolo e fazer o acompanhamento de sua execução. 
- Justifica-se, portanto, como necessária e imprescindível a presença efetiva 
de uma empresa de prestação de serviços de gestão comercíal e 
administrativa e com as referidas ínformatizações a Administração Pública 
irá ter uma maior efetividade nos controles dos serviços fornecidos, bem 
como, tornará a gestão mais eficiente, dinâmica, pautada em resultados, 0 
que consequentemente gerará facilidades e evítará mau uso do dinheiro 
público. 

3- ESPECIFICAÇÃOIDETALHAMENTO DO OBJETO: 

- Para este certame o lote representa um sistema, e cacla sistema é 

composto por diversos itens que serão denominados de móduios. Os 

módulos são conjuntos de funções que podem ser implementados em uma 
unidade funcional de um sistema, normalmente com a possíbilidade de 
inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios. ' 

- Cada sistema deverá ter integração nativa entre os seus módulos, de 
forma transparente ao usuário. Sendo vedado o uso de importação e 

exportação de arquivos para realizar tal integração. 
- Entenda-se Integração como a condição dos módulos de um sistema 
acessar e tratar de forma concorrente um mesmo conjunto de dados 
armazenado em um banco de dados quaiquen respeitando a integrídade, a 

correção, a dísponíbilídade e conñabilidade desses dados. Tudo isso feito de 
forma transparente ao usuário, que não faz uso de qualquer ferramenta ou 
meio que seja para transportar, seja por importação ou exportação, esses 
dados entre os módulos. 

4- IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS APLICADOS 

4.1 -Serviços de ConversãolMigração 

Entende-se como migração de dados o processo de transporte dos dados 
existentes no gerenciador de banco de dados atual para um novo 
gerenciador de banco de dados. Entende-se como conversão de dados a 

transformação dos dados do formato atualmente utilizado pelo sistema 
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corporativo e armazenado na base de dados do ambiente atual para o novo 
formato dos dados proposto pela licítante. 

As informações existentes deverão ser gravadas no SGBD da Iicitante, 
importadas e convertidas (migradas) para os novos softwares de gestão, 
para inicíar a operação até o limite de prazo estabelecido neste edital, 
considerandoz 

4.1.1- A migração de dados referente a Gestão Administrativa 
compreenderão= 

Contabilidade compreenderão as informações do exercício da 

assinatura do contrato, incluindo as implantações de saldos 
financeiros referentes ao úItimo dia do exercício anterior da 

assinatura do Contrato, bem como os Empenhos de Restos a Pagar 
que possuam saldo. 

Para os processos licitatórios serão convertidos os saldos 
remanescentes dos itens constantes em cada processo. 

Para os itens de Almoxarifado deverá fornecido ínventárío, de 
preferência com data referente ao último dia do exercício anterior à 

data de assinatura do contrato, e as informações serão convertídas 
para a base de dados da contratada. 

Para os bens patrimoniaís deverá fornecido inventár¡o, de preferência 
com data referente ao úItimo dia do exercício anterior à data de 

assinatura do contrato, e as informações serão convertidas para a 

base de dados da contratada. 

4.1.2- A migração de dados referente a GESTÃO COMERCIAL 

compreenderão= 

Requerimentos 
Contas e Consumo 

Atendimento ao Público 

Dívida Ativa 

Auto Atendimento via Internet 

Recebimento de contas 

Ordem de serviços on line 

Recadastramento 

Controle de Eta 

Cobrança via Cartório de Protesto 
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A responsabilidade pela qualidade e precisão dos serviços de migração das 
informações é de responsabilidade exclusiva da Iícitante, contribuindo a 

contratante onde necessário e atendendo às possibílidades e o 
conhecimento interno. 

4.2-Serviços de implantação 

Entenda-se como impiantação todos os serviços necessários ao normal 
funcionamento no contratante, dentre os quais: instalação, configuração, 
treinamento, migração e conversão de informações existentes e necessárias 
à operação dos softwares. 

Os serviços deverão ser desenvolvidos sob a administração de um gerente 
de projeto, que ficará responsável por todo o relacionamento administrativo 
com a Entidade e a equipe técnica a ser ancada. A contratante deverá 
disponibilizar pessoal para acompanhamento das atividades, bem como 
zelar pelo seu bom andamento, auxíliando quando necessário o gerente de 

projetos. 

O prazo para ínícío de instalação do sistema será de 05 (cínco) dias 
corridos, a contar da data de emissão da ordem de servíço, e o de 
Conversão / Migração (imp|antação) limitado ao máximo de até 90 
(noventa) días contados do início da instalação, podendo ser prorrogado 
com prévia autorização do Setor Adminístratívo e Financeiro do SAAE. 

4.3-Serviços de Treinamento 
Entenda-se o treinamento como a transmissão de conhecimentos, 
habilidades e competências referentes a utilização e operacionalização das 
atividades Iaborais dos treinados utilizando das diversas ferramentas, 
documentos, máquínas e outros materiaís necessáríos; efetuado pela 
empresa responsável, em ambiente adequado, simulando as situações 
cotidianas de trabalho. 

0 treinamento deverá ser realizado em etapas, setor a setor, para a 

relação de usuáríos a ser apresentada pelo Contratante, no que for 
necessário o normal uso dos apIicativos a serem fornecidos; 0 treinamento 
dos usuários comunitários (empresas, escritórios contábeis e pessoas em 
geral) se dará na forma de palestras, em auditórios ou salas, a serem 
organizadas pela contratante. Durante o período de conversão, 
implantação e treinamento dos usuários a hora técnica correrá por 
conta da contratada. 
O ambiente de treinamento será na sede administrativa do SAAE de Piumhi 

Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização cIo software, 
configuração e parametrização do mesmo para funcíonamento, ocorrerá a 
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transferência cle conhecímento sobre os sistemas a serem ímplantados. O 

conhecimento deverá ser repassaclo para os usuários, a fim de que possam 
utilizar os sistemas e habilitá-los a executar as tarefas de operação e 

gestão. O treinamento deverá possibilitar todas as operações de inclusão, 
alteração, exciusão e consulta referente a cada funcionalidade, bem como 
os cálculos e processos, emissão de relatórios e sua respectiva análíse. 

Durante 0 treinamento os usuários terão acesso a todas as ínformações 
necessárías para a operação dos sistemas, compreenderão o papel das 
funções dos sistemas e a mudança da sua rotina de trabalho para a nova 
rotina com o uso dos sistemas. 

A carga horária mínima do treinamento será de 04 (quatro) horas, divididas 
em turmas de no máximo 20 (vinte) participantes, sendo extensivo a todos 
os servidores usuários, devendo ser executado no horário de expediente, ou 
seja das 8h às 12h e de 14h às 18h na sede administrativa do SAAE à Praça 
Zeca Soares n° 211 - Centro - Piumhi-MG. 

Atrasos nas atividades de implantação, decorrentes de impedimentos ou 
restrições imputáveis ao SAAE de Piumhi-MG serão compensados em favor 
da CONTRATADA. 

Após o prazo estabelecido no item 9 sub-item 9.3, todos os sistemas 
deverão estar em pleno funcionamento, sem que comprometa os servíços 
da autarquia. Quaisquer atrasos, decorrentes de impedimentos por parte da 
Iicitante vencedora, que impacte no funcionamento e que gere custos 
adicionais ao SAAE de Piumhi-MG, estes deverâo ser custeados pela 
licitante vencedor. 

5-MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

5.:I.-A contratada deve prestar, pelo período da execução do 
contrato e da implantação, os seguintes serviços= 

. Suporte ao usuário para solução de dúvidas ou de problemas e para 
adequação de configuração. 

. Correção de erros nos sistemas aplicativos. 

. Implementação de novas funções ou adequação das existentes para 
atendimento a modificação de Iegislação ou regulamentação 
munícipal, estadual ou federaL incluindo adequação de fórmulas de 

cálcuto e de parâmetros. 

5.2-0 Suporte oferecido pela contratada deve possuir os seguintes 
níveis de atendimento= 
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Helpdesk: Atendimento remoto através de comunicação telefônica comum, 
página da internet para atualização de versões, acesso remoto, inclusive 
com acesso aos bancos de dados, para esclarecimento de dúvidas 
operacíonais. 

Serviço de Suporte Técnico: Nos casos não solucionados via Helpdesk 
deverá ser acionado o Setor de Suporte, que efetuará uma análise mais 
técnica, como checagem e auditoria no Banco de Dados, processamentos de 
Scripts (comandos específícos), correção de programas e envio de 
atualizações, se for o caso; 

5.3-0 Suporte deve, ainda, obedecer ao seguinte= 

a. Possuir um sistema de Gerenciamento do Atendimento no qual 
todas as solicitações de suporte em cada nível do Atendimento 
Técníco serão registradas em sistema próprio. 

b. Horário disponível para regístro das solicitações, não podendo 
ser inferior ao horário comercíaL de 8h às 17h horas; 

5.4-Atua|ização legal e tecnológica= 

A Licitante deverá promover a contínua atualização Iegal dos softwares, na 

versão adquirida, e possíveis “re|eases", de forma que o objeto deste Edital 
atenda a iegíslação vigente. 

s- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS IREQUISISTROS 
NECESSÁRIOS 

6.1-Os softwares de gestão pública deverão atender aos seguintes 
requisitos técnicos, sob pena de desclassificaçãm 

. A consistência dos dados entrados deve ser efetuada campo a campo, 
tanto no momento da entrada quanto na gravação dos dados, de 
forma a garantir a integridade referenciaL consistência, atualidade e 
inviolabilidade dos dados, feita entre as diversas tabelas dos 
apIicativos através do próprio aplicativo. 

. Garantir o funcionamento dos sistemas e seus respectívos módulos 
durante toda a vigência do contrat0. 

o Conter Gerenciador de Banco de Dados Relaciona|, com controle 
transacíonal, e com recursos para garantir a integridade e 
recuperação dos dados através de "backup” e “recovery”; 

o O Sistemalsoftware deverá ser desenvolvido com a mesma 
padronização de interface gráfica de usuár¡o: padronização de opções 
de menu, de aparência de telas, teclas de atalho, teclas de acesso 
rápido, tecla_s de funções, modelos de relatóríos, disposição de 
componentes na tela, etc.. 
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. Ser multiusuário, ou seja, o sistema poderá ser acessado por diversos 
usuários ao mesmo tempo, sem Iimitação de número de acessos. 

. Propiciar a identifícação das' principais operações de manutenção de 

informações realizadas por cada usuário, com cIara identíficação da 
função executada, data e hora de 0peração; 

o Em caso de falha operacional ou Iógica, o sistema deverá recuperar- 
se, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, 
mantendo a integridade da base de dados; 

. Possuir total aderência à Iegislação federal e do estado de Minas 
Gerais, exigindo-se do fornecedor compromisso de imediata 
adequação no caso de possíveis alterações da norma; 

o Possibilitar o controle automático da integridade, quanto à 

compatibilidade das versões dos artefatos distríbuídos e implantados, 
nas camadas que compõem a solução. 

7-ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA 

Os sistemas apresentados devem atender aos requisitos funcionais 
conforme descrito a seguir, sob pena de inabiiitação: 

LOTE 1 - 7.1. SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

7.1.1-CONTABILIDADE: 

o Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de 

uso, grupo, especifícação e detalhamento, conforme Portaria da STN 
ou Tribunal de Contas do Estado. 

. Possuír cadastros de Convênios, Precatórios, Dívida Fundada, 
Contratos e Caução. 

. Não permitir o cadastro de fornecedores duplicados com o mesmo 
CNPJ ou CPF. 

. Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam 
usadas as quatro fases da clespesa: empenho, em liquidação , 

quuidação e pagamento com a escrituração contábíl automática. 
. Permitir um controle das operações orçamentárias e financeíras, por 

período, ímpedindo o usuário de qualquer aIteração, inclusão ou 
exclusão nos registros. 

. Utilizar o novo Plano de Contas adotado conforme determinado peIa 
Secretaria do Tesouro Nacional, a partir de 2014 NBCASP, adotado 
pelo TCEMG através de suas normas e quaisquer novos 
procedímentos para a contabilidade pública e Lei vigente. 

- Assegurar que as contas só recebam Iançamentos contábeis no último 
nível de desdobramento do Plano de Contas. 
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Efetuar os Iançamentos automáticos das variações patrimoniais no 

momento da Iíquidação de empenho e arrecadação da receita. 
Permitír utiiizar histórícos, sempre que possível com textos 
padronizados, vinculados à classificação da despesa, evitando 
Iançamentos índevidos. 

Admítir a utilização de histórícos padronizados e histórícos com texto 
Iivre no empenho. 

Permitír o gerenciamento de empenhos estimativos, globaís e 
ordinários. 
Possibilitar o registro de subempenhos sobre os empenhos GIobaI e 
Estimativo. 

Permitír informar as retenções nas Iíquidações que se aplicam. 
Permitír informar documentos fiscais na quuídação do empenho. 
Permitír inscrever as contas contábeis automaticamente no Sistema 
de Compensação dos empenhos de adiantamentos, quando da sua 
concessão e o Iançamento de baixa respectivo, quando da prestação 
de contas. 
Permitír a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da 
anulação. 
Controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício, para 
fíns de cancelamento, quando necessário. 
Permitír efetuar 0 cancelamento de restos a pagar. 

Permitír a anulação dos empenhos não quuidados no final do 
exercício, evitando a inscrição em restos a pagar. 
Permitír que seja emitida notas de pagamento, de despesa extra, de 
empenhos e de subempenhos. 
Permitír o controle de despesa por tipo reIacionado ao elemento de 
despesa. 
Permitír cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento 
do município e das decorrentes de créditos adicionais especiais e 
extraordinários. 
Permitír cadastrar e controlar os créditos suplementares e as 

anulações de dotações. 
Permitír registrar e controlar as dotações orçamentárias, bloqueio e 
desbloqueío, em caso de saldo insuficíente. 
Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de 
dotações com saldo insufíciente para comportar a despesa. 
Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das 
despesas, conforme o artigo 90 da Lei 101/00 - LRF, de 4 de maio de 
2000, quando necessário. 
Emitir Notas de Empenho, Subempenhos, Líquidação, Ordens de 
Pagamento, Restos a pagar, Despesa extra e suas respectivas notas 
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de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo 
aleatoriamente 

Permitir a anulação total e parcíal do empenho, ordens de 
pagamento, nota de despesa extra-0rçamentária e 0 cancelamento 
da anulação. 
Permitir que nas alterações orçamentárias possam-se adicionar 
diversas dotações e subtraír de diversas fontes para um mesmo 
decreto. 
Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações. 
Possibílitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa 
destinada ao seu pagamento. 
Efetuar o contro|e automático dos saldos das contas, apontando 
eventuaís estouros de saldos. 

Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de 
previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de 
previdência e de demais normas lega¡s. 
Definir a programação de cotas mensais para despesa, receitas, 
restos a pagar, despesa e receita extra-orçamentár¡a. 
Permitir nova estimativa das cotas programadas conforme 
necessidade, mantendo o histórico das alterações. 
Controlar os saldos das dotações orçamentárías em tempo real não 
permítindo bquuear, ou empenhar elou fazer redução de dotação 
sem que exista saldo. 

Permitir controlar o cadastro de contas em formato plano de contas 
único, onde aIterações, exclusões e inclusões no plano devem ser 
visualizadas por todas as entidades. 
Permitir a geração automática de empenhos através do software de 
Suprimentos. 
Permitir Prévia e geração automática de empenhos da folha de 
pagamento. 
Nos empenhos, especialmente, nos Giobais permitir que seja 
informado o número e ano de contrato. 
Permitir a configuração do formutário de empenho (nota de 
empenho), de forma a compatibilizar o formato da impressão com os 
modelos da entidade. 
Permitir na abertura de Crédítos Adicionais, o contro|e dos Iimites de 
abertura conforme determinado na Lei Orçamentária Anual e outras 
leís orçamentárias, resguardando o hístórico das aIterações dos 
valores e exigincto a informação da Iegislação de autorização. 
Permitir contro|e das obras executadas pela Entidade. 
Permitir o contro|e dos adiantamentos de despesas de viagens, 
pronto pagamento e prestação de contas, sendo efetuado todos os 
lançamentos contábeis no sístema compensado. 
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Permitir o bioqueio e desbloqueío de dotações, inciusive objetivando 
atender ao artigo 90 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). 
Permitir que na rotina de anulação de empenho seja informado o 
motivo da anulaçã0. 
Permitir que cada secretaria faça seu empenho, restringindo o 

usuário de utiIizar dotações orçadas para outras secretarías. 
Permitir que cada Secretaria emita somente os empenhos 
correspondentes a ela. 
Possibilitar a distinção de contríbuintes autônomos no ato do 
empenho, objetivando geração do arquivo para SEFIP. 
Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do 

balanço anua|, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- 
LRF e Resolução do Tribunal de Contas. 
Permitir que seja efetuada a geração das razões analíticas de todas 
as contas integrantes dos Sistemas Fínanceiro, Patrimonial e de 
Compensação. 
Permitir gerar planilhas para formar quaclro de detaihamento da 
despesa. 
Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por 
credores, por classificação, por período de tempo e outros de 
interesse do Município. 
Permitir gerar relatórios de saldos disponíveís de dotações, de saldos 
de empenhos globais e outros de interesse do Município. 
Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiros das autarquías e 
da câmara municipal juntamente com o balancete financeiro e 

orçamentário da prefeitura. 
Permitir a geração de reIatórios em vários formatos, dentre eiesz txt, 
pdf ou htmL 
Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, 
conforme o artigo 13 da Lei 101/OO - LRF de 4 de maio de 2000. 
Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e 

Pessoal, com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos 
empenhos. 
Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na Internet, 
conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00 do TCU. Lei de Acesso 
a Transparencíá 11.527 de 18/11/2011 
Emitir relatórios: pagamentos efetuados, razão da receita, 
pagamentos em ordem cronológica, Iivro díário, extrato do credor, 
demonstrativo mensal dos restos a pagar e relação de restos a pagar. 
66 Emitir relatóríos com as informações para o SIOPS, no mesmo 
formato deste. 
Emitir relatórios com as ínformações para o SIOPE, no mesmo 
formato deste. 
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Permitir emissão dos relatórios do regime próprio de prevídêncía, em 
conformidade com a Portaria 916 do Mínistério de Prevídência ou Lei 

vigente. 
Possibílitar a emissão de relatório com as deduções para o IRRF. 
Possibílitar a emissão de relatórío com as deduções para o ISSQN. 
Possibílitar a emissão da Guia de GPS por código de pagamento. 
Possibílitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita 
prevista e arrecadada e a despesa fixada e realizada. 
Possuír relatório de programação das cotas de despesas para permitir 
o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas, 
conforme o artigo 90 da Lei 101/00 - LRF, de 4 de maio de 2000. 
Possuír relatório de programação das cotas de receítas, 
demonstrando os valores previstos e executados. 
Permitír a emissão de relatórios para controle de bloqueios: Emissão 
da nota de bloqueiosldesbloqueio; Relação de bloqueios de Dotação 
com Saldo. 

Emítir relatóríos das despesas orçamentárias: empenhada, quuidada, 
paga e a pagan permitindo ao usuário solicitar por: 
Dotação Orçamentária; Fornecedor; Elemento; Órgão; Unidade; 
Convênio; Fonte de recurso. 
Permítir a emissão de extratos por: Empenho (nos modos: 
EMPENHADO, LIQUIDADO, A PAGAR, A LIQUIDAR E PAGO); 
Forneced0r; Dotação; Restos a pagar processado; Restos a pagar não 
processado. 
Possuír cadastro de Parceria público privada PPP. 

Possuír cadastro de empréstimo e financiamento concedidos. 
Possuír cadastro de precatórios e provisão de precatório. 
Possuír Cadastro de Convênios. 
Possibílitar |ançamento de prestação de contas de Convênio. 
Possibílitar informação de data de aprovação da prestação de contas 
de Convênío. 
Conforme Resolução 78/98 do Senado Federal e suas atualizações, 
emitir o relatório de Síntese da Execução Orçamentária e os 
relatórios da Lei 4320/64: 
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Internal Externa. 
Anexo 17 - Demonstração da Dívida FIutuante. 
Emissão do Lívro Diário com termo de abertura e encerramento. 
Emítir todos os relatórios obrigatórios, consolídados ou por entidade, 
adminístração direta e indireta. 
Emítir os anexos do Relatórío Resumído da Execução Orçamentária, 
de acordo com a Portaria 577 da STN. 
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Emitir anexos do Relatório da Gestão Fiscal, de acordo com a Portaria 
577 da STN. 
Os programas de Contabilidàde Pública deverão registrar todos os 
fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimento à Iegislação 
vigente, à análise da situação da administração pública, e à obtenção 
de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de 
decisões. 
Permitir que seja Efetuada a escrituração contábil nos sistemas 
financeiro, patrímonia|, compensação e orçamentárío em partídas 
dobradas, em conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, 
inclusive com regístro em Iivro diár¡o. 
Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de 

dados, com contabilização distínta, que possibilite a emissão de 
relatórios anuais e da LRF de forma consolidada. 
Possuir integração nativa e automática com todas as áreas que 
geram fatos contábeis, objetos desta Iicitação. Que seja extinta a 

necessidade da redígitação, do retrabalho e da falta de segurança na 
garantia da qualidade da informação imputada no software 
informatizado de gestão administrativa. 
Permitir a importação dos movimentos dos fundos, fundações ou 
autarquias que estejam em ambiente externo à rede, se necessário. 

Possibilitar consultas no software, resguardando-se a segurança de 
forma que não exista a possibilidade de alterar o cadastro originaL 
Permitir executar o encerramento do exercício, com todos os 

Iançamentos automáticos e com a apuração do resultado. 
Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do 
Estado, reiativos aos atos administrativos, dados contábeís, dados 
financeiros, e dados do orçamento. 
Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a 

serem corrigidas no software antes de gerar os arquivos para o 

Tríbunal de Contas do Estado. 
Possibiiitar iniciar os movímentos contábeis no novo exercício, mesmo 
que o anterior ainda não esteja encerrado, possibilítando a 

atuaiização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado. 
Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais 
divergências de saidos, e que após o encerramento não possibitite 
alterações em Iançamentos contábeis já efetuados. 
Gerar os arquivos conforme o MANAD - Manual Normativo de 
Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. 
Gerar o arquivo conforme |ayout para importação de informações da 
DIRF. 
Permitir a transferência automática dos saldos de baIanço para o 

exercício seguinte, no encerramento do exercíci0. ' 
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Não permítir a exclusão ou canceiamento de Iançamentos contábeis 

em meses já encerrados. 
Disponibilizar rotina cle inconsistência nos lançamentos contábeis. 
Permitir o controle, gestão e atender as exigências e exportar 
arquivos para vaIidação no SICOM 
Gerar arquivos para prestação de contas SIACElPCA, SIACE/LRF, 
SICOM conforme determinação do TCE-MG, e SISTN 
Possuir cadastro do PIano de Contas com todos os atributos definidos 
pelo PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e 

normatizados pelo TCEMG) 
Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) 
padronizados no MCASP e normatizados pelo TCEMG. 
Possuir cadastro de CLP (C0njunto de Lançamentos Padronizados) 
nos moldes definidos No MCASP e normatizados pelo TCEMG. 

Possuir contr01e, por data, das alterações realizadas no cadastro de 
LCP e CPL, obedecendo as movimentações contábeis já existentes 
para os mesmos. 
Assegurar que a contabilização de todos os fatos admínistrativos 
ocorra através do uso dos Lançamentos Contábeis Padronizados 
(LCP) e do Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP). 
Estar totaimente em conformidade com a padronização de códigos 
orçamentários de receitas, despesas, fontes e destinação de recursos 
estabeiecidos pelo Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - 

SICOM - TCE/MG; 

Gerar todos os arquivos necessários no formato exigido pelo Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM - TCEIMG de forma 
a atender o Módulo de Acompanhamentos Mensais. Os arquivos 
deverão ser gerados e compactados em um único arquivo, conforme 
especificação técnica do TCEIMG 

7.1.2-TESOURARIA: 

Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio 
usuário, de forma a compatíbilizar o formato da impressão com os 
modelos das diversas entidades bancárias. 
Possuir controle cle talonário de cheques. 
Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. 
Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de 

conciiiação bancár¡a. 
Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas 
bancárias dentro de um período determinado. 
Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável 
conforme as necessidades do estabelecimento bancário. 
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Permitir a parametrízação de Ordem Bancária EIetrônica para 
pagamentos de títulos e faturas com código de barras. 
Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando 
efetuar de forma automática a baíxa dos tributos pagos diretamente 
na tesouraria da entidade. 
Possuir total integração com o sistema de contabilidade públíca 
efetuando a contabilização automática dos pagamentos e 

recebimentos efetuados pela tesouraria. 
Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em 
um úníco cheque. 
Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. 
Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser 
agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. 
Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da 

movimentação diária da Tesouraria. 
Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. 
Assegurar que a Emíssão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva 
Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. 
Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos 
empenhos que estíverem vinculados a mesma. 
Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são 
gerados através de Ordem Bancária Etetrônica. 
Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que 
envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. 
Permitir estornos de iançamentos contábeis nos casos em que se 

apliquem. 
Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a 

contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados 
pela tesouraria. 
Controlar os saldos bancárias e contábeis no momento do 

Iançamento. 
Permitir descontos extras e orçamentários na |iquidação de empenho, 
efetuando automaticamente os Iançamentos nas contas 
orçamentárías, financeiras e de compensação. 
Permitir o contro|e do pagamento de empenho, restos a pagar e 

despesas extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras. 
Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas e a 

anulação dos registros de pagamentos. 
Permitir efetúar os Iançamentos de receita e despesa 
automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial 
e _de Compensação, conforme necessário. 
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Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de 
empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem 
cronológica. 
Permitir a baixa de pagamentos em Iote (borderaux) ou 
indivídualmente. 
Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, 

despesa extra e de empenho. 
Permitir registrar todas as movimentações de recebimento e de 
pagamento, controlar caixa, bancos, e todas as operações 
decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs, Iivros, 
demonstrações e o boletim, registrando automaticamente os 
Iançamentos na contabilídade, permitindo consultas e emítindo 
relatórios em diversas classificações. 
Permitir efetuar o Iançamento de investimento, aplicações, 
débitoslcréditos, transferências bancárias, controie dos saldos 
bancários, controle de todos os |ançamentos internos e permitir os 
Iançamentos dos extratos bancáríos para gerar as conciliações. 
Permitir controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria, 
controlar para que nenhum pagamento seja efetuado sem o 

respectivo registro. 
Permitir a configuração do formulário de cheque, de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas 
entidades bancárias. 
Permitir o registro da emissão de cheque e da respectiva cópia. 
Permitir registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos 
efetuados por bancolcheque. 
Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em 
um único transferêncialcheque. 
Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a 

diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade; efetuar os 

mesmos tratamentos dos pagamentos individua¡s. 
Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos 
os pagamentos efetuados contra caíxa ou bancos, gerando recibos 
permitindo estornos, efetuando os Iançamentos automaticamente nas 
respectivas contas contábeis. 
Permitir efetuar a conciliação bancária necessária, de forma manual 
comparando com os |ançamentos de pagamentos e de recebimentos 
no período selecionado com os Iançamentos dos extratos bancários, 
além de emitir o demonstrativo de concíliação do saldo bancário. 
Permitir emíssão de reiatórios díários necessários ao controle da 
tesouraria, classificados em suas respectivas dotações e contas. 
Permitir emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e 

despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 
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Permitir controlar o saldo bancário, boletim diário dos bancos e Iivro 
do movímento caixa. 
Permitir gerar o demonstrativo financeiro de caixa. 

Registrar todas as movimentações para informações gerencíais, 
permitíndo o controle de fluxo de caixa. 
Permitir consulta de débitos de contribuintes na hora da emissão de 

cheques ou geração de borderô bancár¡o. 
Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas 
redutoras, conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da 
STN e normas do TCEMG. 

Possuir integração com o sistema de execução orçamentária e 
financeira. 
Gerar em arquivos as ordens bancárias para pagamentos dos 
fornecedores com crédito em conta bancária 
Baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão 
de cheques e ordens bancárías. 
Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de 
qualquer período do exercício. 
Disponibilizar consulta de Disponibilidade de Caixa por Fontes de 
Recursos para melhor controle destas, com opção de ímpressão. 
Permitir a consulta do Extrato do Credor, demonstrando informações 
dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção. 
Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar do total por 
unidade orçamentáría, com a possibilidade de impressão da consulta. 
Emissão da relação das ordens bancárias. 
Possibilitar a demonstração de saldos bancários, através de boletim 
diário de bancos, Iivro do movimento do caixa, boletím diário da 
tesouraria e demonstratívo financeiro de caixa. 

Emitir os seguintes relatórios: 
o Razão analítico das contas banco. 

Pagamentos por ordem cronológica. 
Empenhos em aberto por credores. 
Pagamentos e recebímentos estornados. 
Relação de cheques emitidos. 

o Notas de Liquidação e Notas de Pagamento. 
Conter rotina de conciliação bancária sendo informado o saldo do 
banco, o saldo conciliado com opção para cadastrar as 
movimentações pendentes e permitir a emissão do relatório da 

conciliação. 
Permitir a geração de reIatórios gerenciais de Receita, Despesa, 
Restos a Pagar, Depósitos de Díversas Origens, Bancos e outros, de 
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acordo com o interesse do Tríbunal de Contas, bem como Boletim 
Financeiro Diário. 

7 7.1.3-PATRIMONIO PÚBLICO: 

Cadastrar os Iocais a serem utiiizados na incorporação ou 
transferência do bem. _ _ 

Cadastrar os nomes dos itens que serão utilizados na incorporação do 

bem; 
Çadastrar bens móveis, imóveis e intangíveis da instituição, 
informando 0 tipo de incorporação: aquisição (compra), doação, 
clescoberta, nascimento ou outras incorporações. 
Permitir na incorporação do bem informar a vida út¡I, o valor residuai 
e o vanr do terreno (no caso de bens imóveis). 
Possuir grupo ou classe de bens em padrão semelhante ao PCASP 
estendido (ex. Mobiliário, Veícu|os, etc.) ' 

Visualizar, no cadastro, a situação do bem (ativo, baixado, etc.) o 

estado de conservação (bom, ótim0,- regular), bem como as outras 
informações provenientes do registro da incorporação. 
Possuir rotina de incorporação adicional ou complementar a partir de 

um bem patrimonial já existente. ' " 

Possuir incorporação no estágio do em liquidação integrado com o 
sistema de contabilidade. _ 

Possuir rotina de reavaliação aumentativa e diminutiva do bem, 
possibilitando opcionalmente a alteração do estado de conservação 

do bem. 
Permitir o registro de apóIice de seguro, vinculandora áo bem 

patrimonial. 
PossibiIitar a alteração da |oca|ização do bem. 
Permite a impressão do Termo de Responsabilidade dos bens 

patrímoniais. 
Possuir distinção dos bens depreciáveis dos não depreciáveis ou 
mesmo, parcela de um bem depreciávei que não será depreciad'a. 
Efetuar o cálculo e registro da depreciação cle forma automátíca dos 

bens depreciáveis. 
Possibilitar a emissão de relatório de incorporações e de baixas no 
exercício. ' 

Possuir o relatório mensal de bens em moldes semelhañtés ao 

proposto pelo PCPISTN. . 

Possuir relatório de inventário dos bens. 
Possuir integração com o sistema de Contabilidade Púbiica, em 
especia|, permitindo a incorporação a partir de uma nota de 

empenho, iiquidada ou não. 
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. Permitir consultar e víncular ao cadastro de bens, 0 número do 

empenho e o documento fiscaL 
. Possuir rotina de encerramento do mês, bloqueando o mesmo para 

movimentações de valor (incorporação, reavaliação, baixa). 

7.1.4-'-RH E FOLHA: 

- Possuir cadastro de serviclores com todos os campos exigidos pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, ¡nclusíve, a dispensa 
do Iivro de registro dos servidores, colnforme Portaria No 1.121, de 8 

de Novembro de 1995, a|ém de permitir a inserção de novos campos 
para cadastramento de informações diversas. 

. Possuir campo para informar n° da caixa e pasta do servidor 

. Permitir informar o-víncu|o que o servidor teve elou tem com 0 

Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime 
- Jurídico, Víncu10, Cargo, Salár¡0, Data de Nomeação, Data de Posse, 

Data de Admissão, Data de Término de Contrato Temporário, 
-Lotação, Vínculo Previdenciário, Matrícula Previdenciária, Horário de 
Trabalho e Local de Trabalho. 

. Permitir informar e manter informações da qualificação profissional, 
incluindo a escolaridade, formação, cursos realizados, treinamentos 
realizados e experiências anteriores. 

. Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e 

imposto de renda, realízando a sua baixa automática na época 
devida, conforme limite e condições previstas para cada dependente. 

. Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes 
jurídicos, tais como: Celetistas,- Estatutários, Contratos Temporários, 
comissionados e estagiários. 

- Cadastro de pensões judiciais e por morte, com o nome de 
pensíonista, CPF, data de inclusão, banco e conta para pagamento e 

dados para cálculo (Percentua|, Valor Fixo, Salário Mínimo). 
. Registrar e manter o histórico das alterações de cargo, salário, 

Iotação, vínculo previdenciário e local de trabalho dos servidores. 
. Permitir o cadastramento de todas as referêncías salariais, contendo 

no mínimo o símbolo da referêncía e o histórico dos valores salariais 
para cada referência, conforme previsto no estatuto e PCCS. 

. Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de 
natureza efetiva, comissionado e temporário com no mínimo: 
Nomenclatura, Natureza, Grau de Instrução, CBO, Referência Sa|aria| 
Inicial e Quantidade de Vagas Criada, bem como desativar o cargo 

quando excluídos. 
. Controlar as vagas do cargo. 
. Validar dígito verificador do número do CPF. 
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Validar dígito verificador do número do PIS. 
Permitir o reajuste parcial ou gIobaI das referências salaríais. 
Possibilitar o controle de estágio probatório e progressão funcional, 
sempre mantendo as respectívas informações registradas no histórico 
do servidor. 
Emitir os formuláríos de avaliação de servidores no estágio 

probatóño,en1IayoutconñguráveL 
Permitir registrar as avaliações de servidores no estágio probatórío e 

as avalíações de desempenho de servidores estáveis, mantendo as 
respectivas informações no histórico do servidor, possibilitando a 

emissão de relatórios. 
Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores. 
Localizar servidores por Nome. 
Localizar servidores por CPF. 

Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: 
admitido(s), demitid0(s), cedido(s) e recebidos(s) em cessão. 
Controlar a transferência de servidor, identificando o tipo 
(cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus para a 

enüdade. 
Possuir controle de estagiários vinculados com a entidade, incluíndo a 

sua escolaridade. 
Permitír o_gerenciamento de rubricas (cadastro, alteração, consulta e 

relatório) ' 

Permitir registrar e controlar os empréstimos consignados em folha 

de pagamento. 
Permitir registrar todos os locais de trabalho do servidor, 
especificando o dia da semana e horário de trabalho em cada Iocal. 
Permitir a inclusão da foto no cadastro do servidor e que a mesma 

fique armazenada no banco de dados. 
Pennük remsUar todas as ponañas do serWdor e postHWar a 

emissão das mesmas em Iayout configuráveL 
Possuir cadastro dos concursos públicos e processos seletivos, 
incluindo os candidatos inscritos, indicando o cargo para o qual o 

candidato se inscreveu, se foi aprovado ou não, sua classificação e a 

nota final. 
Permitir a inscrição em processos seletivos pela internet e impressão 
de boleto correspondente. 
Manter o cadastna de todos os peñodos aanüüvos de féñas dos 
senüdores, desde a adnüssão até a exoneração, posábnnando a 

configuração do período de aquisíção, bem como verificar os 
afastamentos dentro do período aquisitivo e dar baixa nesses 

períodos. 
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Permitir o Iançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de 
férias. 
Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o 
mesmo período aquisitivo de férias, controlando o saldo restante dos 
dias de férias. 
Permitir o Iançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo 
período aquisitivo, controlando o saldo restante dos dias de férias. 
Emitír relação de férias vencidas por secretaría e por Iotação. 
Emitir relação de férias a vencer. 
Emitir os Avisos de Férias. 

Permitir administrar a programação de férias dos servidores. 
Calcular o valor das férias automaticamente 
Permitir ao servidor consultar a sua situação em relação a férias, por 
período aquisitivo, detaihando os dias de férias a que tem direito, os 
dias que já foram gozados ou convertidos em pecúnia e os dias de 
saldo ainda a gozar. 
Permitir ao servidor efetuar solicitação de férias. 
Permitir administrar as solicitações de férias realizadas, possibilitando 
0 seu deferimento ou indeferímento e, no caso de deferimento, incluir 
automaticamente a solicitação na programação de férias do servidor. 
Permitir configuração de férias por Função. 
Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando a 

configuração do tempo de aquisição da Iicença prêmio dos servidores, 
desde a admissão até a exoneração, de acordo com a |e¡, verificando 
os afastamentos e faltas. 
Gerar e calcular Iicença prêmio. 
Permitir o Iançamento de mais de um período de gozo para o mesmo 
período aquisitivo de Iicença prêmio. 
Emitir relatório de Iicença prêmio por secretaria. 
Permitir o Iançamento de Iicença prêmio em gozo e pecúnia para o 

mesmo período aquisitivo. 
Permitir o Iançamento das Iicenças por motivo de Doença do Servidor 
e Acidente de Trabalho. 
Efetuar consulta cle afastamentos em tela ou relatório por tipo de 

afastamento e por período. 
Ter cadastro de atestados médicos. 
Permitir a configuração dos roteiros para os quais serão utilizados os 

vales-transporte. 
Permitir o registro da quantidade de vaIes-transporte diários 
utilizados peIo servidor no percurso de ida e volta ao Iocal de 
trabalho. 
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Permítir a configuração dos códigos para desconto do vaIe-transporte 
em folha de pagamento. 
Gerar automatícamente informação para desconto do vaIe-transporte 
em folha de pagamento. 
Controlar a entrega do vaIe-transporte reduzindo a sua quantidade 
em casos de férias, Iicenças e afastamentos. 
Emitir Mapa de Custo do VaIe-Transporte, discriminando a parcela 
custeada pelo servidor e a parcela a cargo da entidade. 
Emitir Protocolo de Entrega do Vale-Transporte, discríminando a 

quantídade de vales entregues ao servidor por empresa e |inha. 
Efetuar o Iançamento das Iicenças do servidor, possibilitando 
identificar o típo da Iicença e data de início e término. 
Permítir o Iançamento de Falta Abonada, Falta Injustificada e 
Suspensão, com a informação da data da ocorrência. 
Permítir o Iançamento de Atrasos e Saídas Antecipadas, com a 

informação da data da ocorrência. 
Controlar o tempo de serviço para fins de Férias, Adicional por Tempo 
de Serviço e Aposentadoria. 
Permítir a configuração das regras para contagem de tempo de 
serviço, individualizado para cada finalidade. 
Possibilitar o registro de tempo de serviço cumprido em outras 
entidades elou empresas. 
Emitir Certidão de Tempo de Serviço. 
Emitir Certidão de vida funcionaL 
Emitir Certidão de Tempo de Serviço Consolidada, incluindo todos os 

vínculos do servídor com o Órgão. 
Emitir Certidão de Tempo de Serviço para fins de Aposentadoria. 
Emitir a Certidão de Tempo de Contribuíção, conforme Iayout exigido 
pelo INSS e Previdência própria. 
Possibílitar ao servidor emitir Certidão de Tempo de Serviço. 

Possibilitar ao servidor emitir a Declaração funcíonaL 
Permítir o cálculo automático de: Folha de Pagamento Mensal, Folhas 

CompIementares, Rescisão, Rescisão 
Complementar, Férias, Adiantamento de 130 Salário, 130 Salár¡o, 130 

Salário Complementar e Adiantamentos Salariais. 
Permítir o cálculo de férias de forma indívidual e coletíva, sendo, 
neste último caso, baseado na programação de férias dos servidores. 
Permítir o cáIcqu de rescisões de forma individua1, coletiva e por data 
de término de contrato, com cálculos de férias indenizadas, 
proporcionais e 13o salário automatícamente. 
Emitir Termo de Rescisão. 
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Emitir Termo de Exoneração (Serv¡dores Estatutáríos e 

Comissionados). 
Permítir símulações parcíais ou totais da folha de pagamento. 
Gerar automaticamente os valores relativos a salário família dos 

dependentes. 
Permítir configurar a fórmula de cálcuio de qualquer vencimento e 

desconto, tornando o cá|cu|o da folha conforme o estatuto da unidade 
gestora e administrado peIo próprío usuário do sistema. 
Calcular e processar os vaiores reIativos à contribuição individual e 

patronal para previdência. 
Gerar o arquívo da SEFIP/GFIP nos padrões da Iegíslação vigente. 
Incluir os autônomos no arquivo da SEFIPIGFIP de forma automática, 
buscando os dados necessários diretamente na base contábil. 
Permítir a identificação dos transportadores autônomos para seu 

correto enquadramento no arquivo da SEFIP/GFIP, nos padrões da 

IegisIação vigente. 
Emitir Folha Analítica Geral, possibilitando a separação por grupo de 
servidores de mesmo vínculo, regime, cargo, faixa salarial, banco, 
Iotação e Iocal de trabalho. 
Emitir o Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos e 

descontos, incluindo os encargos patronais. 
Permítir inclusão de valores variáveís na foIha, como os provenientes 
de horas extras, empréstimos, descontos diversos e ações judicíais. 
Permítir a importação de dados, via arquivo texto, de valores a serem 
consignados em folha. 
Emitir resumo dos valores Iíquidos da folha por banco. 
Gerar os empenhos e as notas de despesa extra-orçamentária da 
folha de pagamento e dos respectivos encargos patronais de forma 
automática. 
Emitir a Planilha Contábil com os valores da folha de pagamento e 

dos respectivos encargos patronais. 
Disponibilizar consuita e emissão do contracheque. 
Dísponibílizar contra cheque na página de atendimento ao Cidadão. 
Permítir consulta e emissão do comprovante de rendimentos. 
Possibilítar a impressão do contracheque em Iayout configurável, com 
opção de filtro por grupo cle servidores do mesmo vínculo, regime, 
cargo, faixa salarial, banco, Iotação e local de trabalho. 
Gerar as informações anuaís para a DIRF, nos padrões da Iegislação 
vigente, via arquivo texto para a importação no software da Receita 
FederaL 

Gerar as informações anuais para a RAIS, nos padrões da Iegislação 
vigente, via arquivo texto para importação no software do SERPRO. 
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Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, 
via arquivo texto, para importação no software do Ministério do 
Traba|h0. 
Manter histórico para cada servídor com detalhamento de todos os 

pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de 
relatórios. 

Possíbilitar a individualização de valores do FGTS em atraso, 
permitindo a utilização de informações anteriores ao prímeiro cálculo 
efetuado no sistema; 
Possuir consulta de cálculos que permita Visuaiizar o contracheque 
dos servídores, tendo acesso rápido à tabela do INSS, tabela do IR, 
posição de férias e afastamentos. 
Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens 
em todos os contracheques ou para determinados servidores. 
Permitir a geração de arquivos para crédíto em conta corrente da 
rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícu|a, 
nome, conta corrente e valor a ser creditado, conforme tayout do 
banco, além do arquivo de contracheque. 
Emitir Guia de Recolhimento da Previdência. 

Possuir rotinas de controle e cáIcqu para pagamento das pensões 
judiciais, a partir do desconto efetuado na folha do servidor, incluíndo 
depósíto em conta. 
Permitir 0 clesconto e pagamento de pensão alímentícia para vários 
dependentes de um mesmo servidor. 
Emitir recíbos para pagamento de pensão judicial e por morte. 
O sistema deverá efetuar o processamento da folha de pagamento, 
sem que seja necessário paralísar os setores que efetuam 
Iançamentos elou consultas; 
Emítir contracheques de meses anteríores (Segunda Via). 
Possibilitar o registro da Concessão de Diárias de viagem para 
servidores. 
Possibilitar a integração com o Ponto EIetrônico, no mínimo, via 
arquivo texto. 
Gerar arquivos para avaliação atuariaL 
Gerar os arquivos exigídos pelo Tribunal de Contas do Estado no 
Iayout apropriado. 
Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam 
dois cargos, para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no 
teto previdenciário. 
Permitir a conñguração dos proventos e descontos que devem 
compor os valores de cada um dos campos do comprovante de 
rendímentos. 
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- Controlar o FGTS recolhido em GRRF, para evitar duplicidade de 
recolhímento em SEFIP/GFIP. 

o Permitír a ínclusão do brasão da prefeitura ou Iogotipo da entidade no 
cabeçalho dos relatóríos. 

. Gerar o arquivo MANAD exígido pela Fiscalização da Secretaria da 
Receita previdencíáría. 

. Emitír o Extrato Anual das Contribuições para o RPPS, conforme 
Portaria MPAS n0 4.992/99. 

- Emitír a Declaração de Contribuições ao RPPS, conforme Iayout do 
Mínistério da Previdêncía Socia|. 

. Emitír relatórios exigidos peIo RPPS mensalmente. 
- Emitír arquivos para importação no Iayout da RPPS. 
o Emitír a Relação dos Salários de Contríbuição para o INSS, com a 

respectiva discrimínação das parcelas que compõem o saiário de 
contribuição. 

. Possui emissão de dados exigidos na LAI referente a folha de 
pagamento por nome e/ou matrícula. 

7.1.5-CONTROLE DE FROTAS: 

. Permitír o cadastro de equipamentos, veículos e outros exigídos pelo 
SICOM. 

- Permitír a baixa do veículo ou equipamento para atendimento ao 
SICOM. 

. Permitír o registro de gastos com combustível, peças e serviços 

referenjççs Êos equipamentos, veículos e outrgãexigídos pelo SICOM 
o ;*P*e_;rmitir'*o--cÉntroleMdas obrigações dos veículfosíà como seguro DPVAT 

Ê tticenciamentm _ ' '" 

. Possibilitar 0 cadastro de rotas fixas para de cada veículo. 

. Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de 
partida e chegada, a rota e o motorista. 

. Permitír controlar os veículos por quilômetro, horas ou milhas. 
- Permitír a troca o regístro de Km a partir de um novo hodômetro. 
- Permitír o cadastro dos postos de combustível credenciados para 

fornecimento. 
- Permitír o cadastro dos preços dos combustíveis e derivados dos 

postos contratados. 
. Cadastro de Veículos contendo todas as informações exigídas pelo 

SICOM/AM. 
- Cadastro de Condutores com os seguintes dados: Nome, CPF, 

Número da CNH, categoria e vencimento da CNH. 

- Possibilitar o controle de multas com ídentificação do motorista 
ínfrator. 
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. Permitir a inclusão manual de abastecimentos efetuados em postos 
de combustíveís não credencíados (quand0 em viagem a outros 
municípios) de modo a controlar a quilometragem. 

. Gerar os arquivos CVC para envio de dados ao Tribunal de contas de 
Minas Gerais através do sistema SICOM. 

7.1.6-ALMOXARIFADO: 

- Permitir cadastrar um produto relacionando-o com sua unidade de 
medida (un., peça, Lt., kg., etc.). 

. Permitir cadastrar no almoxarifado seus diversos depósitos. 

. Permitir administrar no software o nome do responsável por cada 
entrada ou saída de materiaL 

. Definir privilégio de acesso dos usuários aos depósitos, restríngindo 
assim a movimentação dos mesmos. 

- Permitir identificar os depósitos que determinado setor tem acesso. 
. Possibilítar a visualízação cle toda a movimentação realizada em 

determinado material (entradas, saídas, transferêncías, inventáríos, 
etc.). 

. Permitir consultas ao cadastre de materiais por código, descríção, 
materiais em estoque e outros. 

. Controiar o estoque mínimo, máximo e ideal dos materiais. 
o Possíbilitar o cadastre de centro de custos. 

. Permitir consuitar a primeira data, a últíma e o total de aquísições de 
determinado fornecedor. 

. Permitir consultar o preço da última entrada e preço médio de 
determinado material, para estimativa de custo. 

. Possibilitar definir os grupos de materiais (c0nsumo, permanente, 
perecível, etc.). 

. Gerenciar os saldos físicos e financeiros do estoque, tornando possívei 
seu controle exato. 

. Permitir que cada setor cadastre e visualize sua requisição de 
materiais. 

- Permitir que durante a requisição de materia¡s, o setor somente 
visualize e selecione os materiais em estoque nos Depósitos. 

- Permitir a anulação, total ou parcial, da requisíção de materiais. 
o Possibilitar realizar requisição ao setor de Compras, de materiais a 

serem adquiridos. 
- Permitir, através da Requisição ao setor de Compras, veríficar as 

quantidades que já entraram no Almoxarifado. 
- Possibilitar imprimir a guia de Requísição de Materiais. 
- Registrar o recebimento de materiais (parcía| ou total), com base nas 

Ordens de Compras, registradas no Sistema de Compras. 
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Permitir, durante o recebímento de materiais, informar a Ordem de 
Compra referente à entrada, evitando assím que ínformações como 
Fornecedor e Vanr Unítário de cada produto tenham que ser 
informados. 
Emitir guia de entrada de materiais, mostrando inclusíve a Eocalização 
de onde o produto deve ser armazenado. 
Possibílitar, durante a entrada de materiais, além do registro da data 
de validade, data de fabricação e lote. 
Possibílitar realizar a saída de materiais automaticamente, durante a 

entrada destes. 
Permitír a consulta da saída de materiais por centro de custo. 

Registrar a saída (parcia| ou totaI) de produtos a partir de uma 
Requisição de Materiais. 
Permitír realizar a saída total de uma Requísição de Materia¡s, 
kñonnando pek3rnenos o Depósno de onde osunateñaB deven1ser 
reürados. 
Reaiizar a saída com base na Data de Fabricação, Lote e Vaiidade dos 
materiais (quando existir). 
Controlar a saída de materiaís pelo preço médio, conforme artigo 106, 
indsoIIIdalei4u320/64. 
Emitir guia de remessa de materiais, mostrando inclusive a Iocalízação 
de onde 0 produto deve ser retirado. 
Permitír registrar a devolução de materiais, ajustando os saldos físicos 
e fínanceiros do mesmo e emitír uma guia de devolução de materíais, 
devidamente preenchída para ser assinada peIo responsável do 
depósüo. 
Permitír realizar a transferêncía de materiais entre depósitos, 
emitindo uma guia contendo, além dos materiais transferidos, pelo 
menos a assinatura dos responsáveis pelos depósítos. 
Pernüür que sornente osintegrantes de connssão especüma possan1 
reaüzaroinventáno. 
Permitír a realização de inventários em depósitos ou em determinados 
materiais. 
Emitir guia para realização de inventário, onde os valores possam ser 
atuaiizados em pIaníIha para posteríor inserção no sistema. 
Emitir balancete do estoque, mostrando os movímentos de entrada, 
saída e saldo atual, inclusive por período. 
Emitir relatório de entrada de materiaís por fornecedores. 
Possibilítar a emissão de relatórios de movimentação (entrada, saída, 
transferência) por produto, centro de custo, grupo de material, 
depósüo,etc. 
Emitir relatórío de movimentação dos materiais em um determinado 
período. 
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Emitir relatório de materiaís ociosos (sem movimentação) erFÍ 

determinado período. 
Emitir relatório de inventário por grupo de material e gera|, 
evidenciando as aIterações no estoque. 
Emitir relatório contendo saldo anterior, entradas, saídas e saldo para 
o mês seguinte, mostrando valores individuais por grupo de materiaL 
Emitir relatório de saldo físico do estoque, por produto, depósito, e 
grupo de material. 
EmitilL relatório de saldo fínanceíro do estoque. 
Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para 
posterior impressão ou consulta. 
Permitir após a entrada de materiais, integrada a ordem de compra 
do Sistema de Compras seja possível a liquidação na Contabiiidade, 
referenciada pela finalização no Sistema de Atmoxarifado, evitando 
retrabalhos e de forma integrada/automatizada de um Sistema para o 
outro. 

7.1.7-LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS: 

Registrar os processos Iicitatórios, identificando número do processo, 
objeto, requisições de compra, modalídade de ticitação e datas do 
processo. 

-Registrar a Interposíção de Recurso, Anulação e Revogaçãotdo 
Processo, Éransferíndo ou nãdpara opcóxi'mo colpcadok , 

'Pos§í-Jí'_'Árotína'que possibilite que a proposça comercial seja 
preenchíüa pêlo próprio fornecçdon em suas dependênciaã e,“ 

posteriormente, enviada em méio EicjitãÍ para importação no sis'tema, 
sem necessidade de reclígitação.¡ F \ 

Integrar com a Execução Orçamentária para gerar a sugestão de 
bloqueio dos valores previstos. _ 

Permitir controlar registro de \preços, suas quantidades e 
fornecedores, quando for nêcessárionl 
Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial 
confórme critérios de cIassificação determinados pela Iegislação (Leí 
10.520/2002). 
Permitir efetuar lances por item e Iote para a modalídade pregão 
presencia|, com opção de desistência do Iance. 
Permitir gerar um processo adminístrativo ou de compra a partir da 
coleta de preços, tendo como base para o valor máxímo do item do 
processo, o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta 
de preços. 
Sugerir o número da Iicitação sequencial, ou por modaiidade e 

permitindo numeração manua|. 
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Possibilítar a visualização dos Iances na tela. 
Permitir 0 cadastramento de comissões: permanente, especia|, 

pregoeiros e Ieiloeiros, informando as portarias ou decretos que as 
desígnaram, com suas respectivas datas de designação e expiração, 
permitindo informar também os seus membros e funções designadas. 
Na tela de cadastro da Iicitação, ter possibilidade de acompanhamento 
do processo e configuração de visualização dos dados cadastrados. 
Agrupar várias requisições de compras dos diversos setores para 
atendimento em um único processo. 
Gerar entrada do material no almoxarifado no momento e 

posteriormente a liquidação da ordem de compra. 
Controlar o recebimento parcial da ordem de compra, visualizando o 

sa_|_do pendentea ser entregue.- _ 

Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento. 
Controlar as soIícitações de compra por centro de custo, não 
permitindo que outros usuários acessem ou cadastrem solicitações 
não pertencentes ao seu centro de custo. 
Possíbilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas 
e reprovadas. _ 

Propiciar a apropriaçãolclassificação dos itens por centro de custo e 

por dotação 
Registrar e controlar os contratos, seus aditivos e reajuste, bem como 
gerar ordem de compra do mesmo. 
Registrar a _rescisão do contrato ou aditivo, ínformando: motivo, data 
do termo e da publicação, valor da multà e ¡ndenização, fundamento 
iegal e imprensa ofícial, íé se for o caso passar oisaldo para o segundo 

colocado. 

No gerenciamento do contrato, possibilitar a consulta e impressão de 
relatórios. 
Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços. 
Controlar as quantidades entregues, parcialmente pelo fornecedor, 
possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, 
contendo as quantidades, os valores e o saldo pendente. 
Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços, ordinária ou 

globaI. 
Possibilitar o parcelamento de uma ordem de compra GIobaL 
Permitir o estorno da ordem de compra tendo como base o empenho 
do materia|. 
Permitir o Cadastramento das comissões julgadoras: especial, 
permanente, servidores e leiloeiros, informando o ato e data de 

designação e seu término. 
Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de 
Registro Cadastral, controlando a sequência do certificado, 

Ol' 
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vísualizando todos os dados cadastrais, o ramo de atividade e a 

documentação apresentada. 
Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das, " 

certidões negatívas e outros documentos dos fornecedores. ~ 

Possibilitar o cadastro do responsável Iegal do forneced0r. 
No cadastramento do material ou serviço, o código deve ser atribuído 
automaticamente, em série crescente e consecutiva, mantendo a 

organização de grupo. 
Possu¡r, no cadastro de materia¡s, identificação de materiais _ 

perecíveis, estocávei$, de consumo ou permanentes, contendo um 
campo para a descrição sucinta e deÍthadarpõssibilífàiñtào orgañízar 
os materiais informando _a que grupb e classe 0 material pertence.7 

.,Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar, de mesma 
natureza, com díspensa de Iicitação para que não UItrapasse os Iimites 
legais. ' ' 

Possibilitar 0 cadastramento das publícações. 
Possibilitar o cadastramento das Comissões de Pregoeiro. 
Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, 
mostrando os úItimos vanres praticados anteriormente; 
Consultar as requisições ou autorizações pendentes; 
Possibiiidade de, na consulta da ordem, emítir um extrato de 
movimentação. 
Possibjlitar a consulta do processo mostrando Iances, requisições, 
vencedores, quadro de resultados, itens do processo, participantes, 
dotações utiiizadas, ordens de compras emitidas e dados sobre a 

homologação. 
Permitir pesquisar preço para estímativa de valores para novas 
compras. 
Consultar as requisições de compra, informando em que fase do 
processo eIa se encontra. 
Emitír relatório de Iicitações informando todos os dados do processo, 
desde a abertura até a conclusão. 
Emitír todos os relatórios necessários e exigidos por Le¡. 

Emissão de relatório gerencial do fornecedor, mostrando toda a 

movimentação no exercício, consolidado e por processo. 
Emítir relatórios para controle dos contratos, autorizações de 
fornecimento e termos aditivos de Contratos. 
Emitír a Ata do Pregão Presencial e o histórico com os Iances. 
Possuir Iistagens de grupo, cIasses, ítens de classificação de 
materiais: permanentes, de consumo, perecíveis, estocáveis, e tipos 
de serviços. 
Permitir a integração com sistema de contabilidade, no que se refere 
ao bloqueio do valor da despesa previsto no processo 1icitatór¡o. 
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. Possibílitar a geração de arquivos para os Tribunais de Contas de 
acordo com o layout vigente. 

. Possibilitar integração com o sistema tributárío para informar os 
débitos, quando informar o contribuinte para partícipar do processo 
Iicitatório ou compra díreta. 

- Permitir a parametrização do código para cadastro de materíais, de 
forma sequencial ou por máscara com grupo, classe e item. 

. Permitir que um item em uma compra seja desdobrado em várias 
dotações sem que seja necessário a criação de um novo item, de 
modo que o número do item na compra corresponda ao mesmo item 
do editaL 

- Permitir consulta de ordem de fornecimento por emprêsa. 
. Permitir consuita de um item específico nos processo licitatórios. 
. Possibílitar a geração de relatórío de vencedores de itens por 

empresa. ' 

. Permitir o Iançamento de outras modalidades de aquísição nas quais 
não há partícipantes, tais como dispehsa de Iicitação e ínexigibilídade. 

. Permitir rea|izar termo aditivo para regístro de preços que não geram 
contratos. 

- Permitir Iançamento de processos utilizando o critério de maior 
desconto. 

7.1.8-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - LAI 

O Portal deverá possibilitar a publicação do conjunto de informações 
geradas pela Instituíção, via internet, de forma objetiva, transparente, clara 
e atuaiizada diariamente, em conformidade com as Leis Complementares 
n°. 101 e n0. 131 da Secretaria do Tesouro Naciona|, Lei da Transparência 
12.527 de 18/11/2011 e o Decreto 7.724/12. 

Este deverá atender minimamente: 

7.1.8.1-MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO 

- DADOS 
o Disponibilizar área restrita onde serão realizados os envios dos 

arquivos do Orçamento, Acompanhamento Diário e Aiterações de 
Programas e ProjetolAtividades. 

. Gerar Logs para o acompanhamento do processamento dos 
arquivos enviados 

. Permitir a manutenção dos dados referentes a Iei de 
responsabiiidade fiscal - LRF 

. Permitir a manutenção dos dados referentes a Iegislação federal 
Permitir a manutenção dos dados referentes a legíslação estadual 

- Permitir a manutenção dos dados referentes a Iegislação municipal 
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Permitir a manutenção dos dados referentes a pIano plurianual - 
PPA 

Permitir a manutenção dos dados referentes a Iei de diretrizes 
orçamentárias - LDO 
Permitir a manutenção dos dados referentes a lel orçamentária 
anual - LOA 
Permitir a manutenção dos dados referentes a satário individual 
com todos os benefícios e descontos 
Permitir a manutenção dos dados referentes a gastos com 
educação 
Permitir a manutenção dos dados referentes a gastos com 
educação FUNDEB 
Permitir a manutenção dos dados referentes a gasto com saúde 
Permitir a manutenção dos dados referentes a gastos com pessoal 
Permitir a manutenção dos dados referentes a receíta corrente 
|íquida - RCL 
Permitir a manutenção dos dados de demonstrativos da execução 
orçamentária 
Permitir a manutenção dos dados referentes a receíta e despesa 
por categoria econômica 
Disponibilizar Log de todas as alterações realizadas por usuário 
com data de alteração 
Disponibilízar área restríta onde serão realizados os envios dos 
arquívos do orçamento, acompanhamento diário, alterações de 
programas, projetolatividades, compras e contratos. 
Permitir a manutenção dos dados referente aos Processos 
Lícitatóríos 
Permitir a manutenção dos dados referente aos Contratos 
Permitir a disponibilização de Iink para acesso ao documento de 
Edital 
Permitir a disponibilização de Iink para acesso ao documento de 
Contrato 

7.1.8.2-PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO E ACESSO DO PORTAL DA 
LAI 

Permitir a manutenção de dados de usuários da entidade 
Permitir a manutenção dos dados da entidade 

7.1.8.3-MÓDULO DE CONTAS PÚBLICAS 

Realizar a consulta por tributos arrecadados de acordo com a LEI (IN 
n° 28, de 05 de Maio de 1999, art. 2°, inciso I) Lei 9.755 de 16 
dezembro de 1998 
Permitir filtrar os tributos arrecadados por exercício e mês 
Realizar a consulta por orçamentos anuais de acordo com a Lei (IN n0 
28, de 05 de Maio de 1999, art. 20, inciso I) Lei 9.755 de 16 
dezembro de 1998 _ 
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Permitir filtrar por exercício e mês 
Permitir filtrar os orçamentos anuais por demonstrativo das Receitas 
Estimadas 
Permitir filtrar os orçamentos anuais por demonstrativo da despesa 
por unidade orçamentária 
Permitir filtrar os orçamentos anuais por despesa por função/ 
subfunção / programa 
permitir filtrar por despesa fíxada por grupo de despesa 
Realizar a consulta por execução dos orçamentos de acordo com a Iei 
(IN n° 28, de 05 de Maio de 1999, art. 20, inciso XI e XII) Lei 9.755 
de 16 dezembro de 1998 
Permitir filtrar a execução dos orçamentos por exercício e mês 
Permitir filtrar a execução dos orçamentos por receita realizada 
Permitir filtrar a execução dos orçamentos como despesa por unidade 
orçamentária 
Permitir filtrar a execução dos orçamentos por despesa por funçãol 
subfunção / programa 
Permitir filtrar a execução dos orçamentos por demonstrativo da 
execução da despesa por grupo de despesa 
Realizar a consulta por balanço orçamentário de acordo com a Iei (IN 
n° 28, de 05 de Maio de 1999, art. 2°, inciso XIII e XIV) Lei 9.755 de 
16 dezembro de 1998 
Permitir filtrar o balanço orçamentário por comparativo da receita 
orçada com arrecadada 
Permitir filtrar o balanço orçamentário por comparativo da despesa 
Permitir filtrar o balanço orçamentário por comparativo da receita 
orçada com arrecadada 
Permitir filtrar o balanço orçamentário por exercício e mês 
Realizar a consulta por demonstrativo da receita e despesa de acordo 
com a Iei (IN n° 28, de 05 de Maio de 1999, art. 2°, inciso XV e XVI ) 
Lei 9.755 de 16 dezembro de 1998 
Permitir a consulta por demonstrativo da receita 
Permitir a consulta por demonstrativo da receita filtrando por 
exercício, mês e natureza da receita. 
Permitir cletalhar o demonstrativo da receita por natureza de receita, 
permítindo a visualização de todos os meses anteríores dentro do 
exercício selecionado. 
Permitir a consulta por demonstrativo da despesa 
Permitir a consulta por demonstrativo da despesa por unidade 
orçamentária 
Permitir detalhar o empenho dentro de uma unidade orçamentária 
selecionada 

71.8.4-MÓDULO DE LEGISLAÇÃO 

Permitir a visualização das Iegislações federaís 
Permitir a consulta de Iegislações federais através de filtros 
Permitir a visualização de Legislações estaduais 
Permitir a consulta de Iegistações estaduais através de filtros 
Permitir a visualização das Iegislações municípais 
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Permitír a consulta de |egis|ações municipais através de filtros 
Permitír a visualízação de Iegislação Plano PIuríanuaI - PPA 
Permitír a consulta por Iegislação plano pluríanual através de filtros 
Permitír a visualízação de Iegislação Ieí diretrízes orçamentárias ~ LDO 
Permitír a consulta por Iegislação Eei diretrizes orçamentárías através 
de fíltros 
Permitír a visualízação por Iegislação Iei orçamentária anuai - LOA 
Permitír a consulta por Iegislação tei orçamentária anuai através de 
filtros 

7.1.8.5-MÓDULO DE PESSOAL 

Permitír a visualízação dos dados referentes a salário índividual com 
todos os benefícíos e descontos 
Permitír a consulta dos dados referentes a pessoal através de filtros 
Permitír a consulta dos dados referente a diáría de pessoal através de 
filtros 

7.1.8.6-MÓDULO LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

Permitír a visualização dos dados referentes a Iei de responsabilidade 
ñsca! referente aos dados do SICONFI 
Permitír a consulta dos dados referentes a Ieí de responsabinade 
fiscal através de filtros 

7.1.8.7-MÓDULO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Permitír a visualização dos dados referentes a gastos com educação 
Permitír a consuita dos dados referentes a gastos com educação 
através de filtros 
Permitír a visualização dos dados referentes a gastos com educação 
FUNDEB 
Permitír a consulta dos dados referentes a gastos com educação 
FUNDEB através de ñltros 
Permitír a visualização dos dados referentes a gastos com saúde 
Permitír a consulta dos dados referentes a gastos com saúde através 
de filtros 
Permitír a vísualização dos dados referentes a gastos com pessoal 
Permitír a consulta dos dados referentes a gastos com pessoal 
através de filtros 
Permitír a visualização dos dados referentes a receíta corrente Iíquida 
- RCL 
Permitír a consulta dos dados referentes a receíta corrente Iíquida 
através de fiitros 
Permitír a visualização dos dados referentes a demonstrativo da 
execução orçamentária 
Permitír a consulta dos dados referentes a demonstratívo da 

execução orçamentária através de filtros 
Permitír a visualização dos dados referentes a receíta e despesa por 
categoria econômíca 
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Permitir a consulta dos dados referentes a receíta e despesa por 
categoria econômica através de filtros 

7.1.8.8-MÓDULO DE COMPRAS E CONTRATOS 

Permitir a consulta dos dados referente aos Processos Licitatórios 
através de fiItros 
Permitir a consulta dos dados referente aos Contratos através der 
filtros 

7.1.8.9-MÓDULO DE EDITAIS E CONTRATOS 

Permitir a consulta dos dados referente aos Editais de Licitação 
através de Iink para o documento armazenado no servídor do Cliente 
Permitir a consulta dos dados referente aos Contratos através de Iink 
para o documento armazenado no servidor do Cliente 

7.1.8.10-MÓDULO E-SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

Fornecer servíço de Transparência Passiva previsto na Iei n° 12.527 
Permitir a parametrização para que nas soIicitações e respostas 
sejam aceitos ou não anexos 
Permitir o cadastro de Pedídos de Informação com ou sem anexos 
pelo cidadão 
Permitir ao Cidadão escolher o tipo de resposta que deseja, seja por 
e-maíi, endereço ou pela página 
Permitir à Entidade Deferir ou Indeferir um pedido do Cidadão 
Permitir ao Cidadão a consulta e acompanhamento das solicítações 
por protocolo de atendímento 
Disponibílizar área privada para que o cídadão possa consultar e 
acompanhar todas as solicitações realizadas por ele 
Disponibilizar área restrita a entidade para gerenciar, acompanhar, 
responder as solicitações 
Permitir que o cidadão recorra da decísão 
Permitir que 0 cidadão recorra de uma decisão em 1a ínstância 
Permitir que o cidadão recorra de uma decisão em 2a ínstância 
Permitir que o Cidadão registre uma reclamação sobre a decisão 
Permitir que a Entidade acompanhe prazos de resposta da solicitação 
Permitir à Entidade e ao Cidadão a consulta ao histórico de 
atenclimento de uma solicitação 
Permitir a visualização dos tramites referentes a solicitação 
Permitir à Entidade consultar o LOG de atendimentos às solicítações 
e-SIC, demonstrando data e hora, usuário e ação executada pelos 
usuários da entidade 
Permitir ao Cidadão visualizar o Relatório Estatístico e-SIC 

Permitir a parametrização para exibir ou não o Relatório Estatístico 
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LOTE 2 - 7.2-SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL 

7.2-SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL 

7.2.1-MÓDULO DE REQUERIMENTOS 

Objetivos do sistema 

Este módulo tem por objetivo, gerenciar todos os processos referentes aos 
requerimentos solícitados pelo clíente, desde um pedido de Iigação de 
águalesgoto até uma alteração cadastrah fornecendo: telas intuitivas para a 
realização dos requerímentos, telas de monitoramento dos serviços, 
parametrização e personaiização das ordens de serviços, índicadores de 
atrasos na realização dos serviços, reIatório contábeis, relatórios cle 
avaliação dos atendimentos, auditoria operaciona|. 

Características funcionais necessárias 

u Possuir uma tela para a realização dos requerimentos solicitados pelo 
usuário, contendo no mínimo as seguintes informações: 

o Nome, endereço, telefone, RG, CPF, CNPJ, e-ma¡|, cefular do requerente. 

o Endereço do serviço, Iocalização referenciada do serviço. 

o Opção de imprimir ou não o requerimento no ato do atendimento, 
conforme crítério de configuração da gerencia do setor. Em ambos os 
casos, deverá ser gravado no sistema. 

. Opção da cobrança do requerimento no ato, a vista ou parcelado. 

o Opção de imprimir um boleto ou permitir a cobrança na próxima conta 
de água. 

. Permitir a alteração dos dados cadastrais através de requerimento, 
podendo definir quais os campos que serão modificados e atualizar 
automaticamente a base cadastraL 

o Opção de informar uma observação reiativa ao requerimento, devendo 
ser impressa no próprio requerimento. 

- Permitir no ato do requerimento, adicionar elou remover materíais, 
taxas e servíços prevíamente configurados, conforme necessidade do 
atendente. 

. Permitir um percentual de desconto sobre o valor total do requerimento. 
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Permitir, para os casos de parcelamento, a definição do vafor da la. 
parcela, atraves de um percentual ou um valor informado manualmente. 

Possuir cadastro personalizado dos tipos de requerimentos, contendo no 
mínimo os itens abaíxo: 

Opção de definir um termo específíco a ser impresso no requerimento, 
podendo ser um termo eSpecífico para cada tipo de requerimento. 

Opção de exigir ou não a apresentação de documentos do requerente. 

Opção de disponíbilizar 0 requerímento para ser realizado via link de 
auto-atendimento (internet). 

CIassificar os requerimentos de acordo com sua príoridade de execução. 

Informar o prazo previsto para a execução de cada requerimento, em 
dias ou horas. 

Parametrizar os requerimentos que enviarão comunícados via e-maíl 
referentes ao status da solicitação, permitindo personalizar o texto da 
mensagem e o momento do envío (so|¡citada, paga, executada e 
outros). 

Parametrízar os requerimentos que envíarão comunicados via SMS 
referentes ao status da solícitação, permítindo personalizar o texto da 
mensagem e o momento do envio (so|icitada, paga, executada e 
outros). 

Apresentar orçamento prévio no ato do requerímento, com base na 
tabela de preços da empresa e oferecer formas de pagamento 
diferenciadas, ou seja, parcela úníca no ato ou parcelado em boleto ou 
nas próximas contas. 

Gerar um históríco dos atendimentoslordens de serviços em tempo reaI, 
informando a qualquer instante a situação (executado, em execução, 
indeferido ou deferido) e todos os dados neles contídos. 

Efetuar rotinas de backup diário via sistema, automático e/ou com 
programação de horário. 

Possuir um cadastro de materiais com no mínimo as seguintes 
informaçõesz descrição, va|0r, unidade, código contábi|, se 0 materiai 
será multíplícado pela metragem. 

Possuir um cadastro de taxas com no mínimo as seguintes informações: 
descríção, valor, código contábil, se a taxa é um percentual sobre o 
serviço ou sobre o materiaL 

Possuir um cadastro de servíço com no mínimo as seguíntes 
informações: descrição, vanr e código contábiL 
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o Possuir um cadastro de equípe, contendo no mínimo as seguintes 
informações: nome da equípe, responsável pela equípe e membros da 
equípe. 

o Possuir um cadastro dos membros da equipe, contendo no mínimo as 
seguintes informações: nome do operador e data da contratação. 

. Possui um cadastro de veículos, contendo no mínimo as seguintes 
informações: pIaca, modelo, fabricante, ano fabricação, ano modelo, 
data aquisição e KM aquisição. 

. Possuir, no ato de preencher o requerimentolsolicitação, opção de 
Iocalizar o usuário e preencher automaticamente a tela com seus dados 
cadastrais, evitando a redigitação. 

o Integrar de forma plena com o módulo responsável pefo faturamento e 
cobrança de contas, informandoz valores de parcelas a serem cobradas 
nas próximas contas, inclusão automática de novas Iigações de água e 
esgoto, alterações de cadastro, pedidos de corte e religação. 

. Integrar de forma plena com o módulo responsável pela dívída ativa, 
informando valores de parcelas a serem inscritas e posteriormente 
serem negociadas ou encaminhadas para cobrança judiciaL 

. Integrar de forma plena com o módulo de Atendimento ao Cliente, 
disponíbilizando um hístórico personalízado de todos os serviços já 
executados ou em execução, permítir saber dados do cIiente, do 
atendente e do executante, bem como data e hora de cada uma das 
operações e ainda observações que se fizerem necessárias durante o 
processo. 

Gerenciamento das ordens de serviço: 

. A ordem de serviço deverá exibir no mínimo as seguintes informações: 

o Opção de exibir dados de aferição com seu respectivo resultadoz 
Ieitura inicial, Ieitura final, díferença, vazão, Q. mínímo, Q. 
transição, Q nominaL 

o Opção de exibir dados de análise do consumoz últimas feíturas, 
méd¡a, número do hidrômetro e úItímas ocorrêncías. 

o Opção de exibir uma Iísta com os materiais utilizados no serviço 
em questão, podendo esta Iísta ser diferenciada para cada tipo de 
requerimento. 

o Opção de exibir dados de reposição de asfalto. 

o Opção de exibir dados para exame prediaL 
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o Opção de gerar uma ordem de servíço para vistoria, podendo ser 
defínída a quantídade de vistorias desejadas, com possibílidade de 
cancelamento do requerimento caso a úItima vistoria tenha sido 
indeferida. 

o Permítir cadastrar perguntas de vistoria exíbidas na ordem de 
serviço. 

o Opção de configuração para ser monitorada via painel de 
monitoramento de execução da ordem de serviço. 

o Opção de configuração para ser supervisionada via paínel de 
supervísão de ordem de servíços executadas. 

o Opção de defínir uma mensagem especifica na ordem de serviço 
para cada tipo de requerimento, conforme critérío de conñguração 
da gerencia do setor. 

o Opção de cobrar separadamente cada ordem de serviço de vistoria 
emitída. 

o Permítir a defínição do cabeçalho da ordem de serviço de acordo 
com cada tipo de requerimento, conforme crítério de confíguração 
da gerencia do setor. 

o Permítir ó cadastramento de textos que deverão ser exíbidas na 
ordem de serviço para apuração de informações diversas, 
conforme critério de configuração da gerencia do setor. 

o Permítir o cadastramento de uma observação informada peio 
requerente que deverá ser ímpressa na ordem de serviço. 

Permítir o controle das ordens de servíço das Iigações de água e esgoto 
emitidas, corte de Iigações, ínstalação de hidrômetros, troca de 
hidrômetros, retirada de hidrômetros, vistoria, religação, bem como 
quaisquer outras ordens de serviço, emitir o pedido de serviço com 
controle de protocolo e fazer o acompanhamento de sua execução. 

Opção de imprimir ou não uma ordem de serviço para ser enviado ao 
setor de execução, conforme critério de configuração da gerencia do 
setor. Em ambos os casos, deverá ser gravado no sistema. 

Emitir relatórios que auxiliem o gerenciamento das ordens de serviço e 
seu controle de programação de acordo com a classificação de 
prioridades. 

Esta opção deverá permitir ao responsávei pela programação, 
automaticamente distribuir os serviços em aberto entre as equipes de 
manutenção dísponíveis, observando a quantídade e o tipo de equipe 
(água ou esgoto), ou equipes especiais. Deverá disponibílizar dados para 
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consultas, tais como: quantidade de serviços a executar, os serviços 
atrasados e seus respectivos motivos e outros. 

0 Possuir na baixa da ordem de serviço a íncIusão/a|teração das 
seguintes informações: 

0 Servíçoslmateríais utilizados na execução do servíço 

o Informações cadastrais, comoz quantidade de economias, tipo 
de serviço (agua, agualesgoto e esgoto), número de 
hidrômetro, área construída, testada 

o Leitura do hidrômetro trocado 

o Número do Iacre 

o Duração do servíço 

o Hora inícial e final 

o Veículo utílízado 

o Km rodados 

o Equipe e membrofoperador de execução 

o Possuir funcionalidades de desdobramentos de ordens de serviço, para os 
que não atingirem a qualidade desejada ou para os que necessitarem de 
um serviço compfementar. Esta solicitação poderá ser cancelada, caso 
tenha sído gerada indevidamente. 

o Possuir um painel de monitoramento dos atendimentoslsolicitações a 
executar, contendo no mínimo as seguintes ínformaçõesz 

o Tempo real todos os requerimentoslsolicítações e ordens de 
serviços emitidos, incluindo as situações: requerido, a pagar, em 
execução, indeferido, fora do prazo, aguardando aprovação. 

o Legenda para facifitar a identificação da situação de cada registro. 

o Opção de ordenar por tipo de serviço, situação (apenas requerido, 
ordem de serviço impressa, à pagar), endereço e data da 
solicitação. 

o Opção de informar um período específíco. 

o Exibír 0 modo em que foi gerada a ordem de serviçoz em papel, 
on-Iine (v¡a díspositívo móvel), comunicação vía rádio, ceIuIar e 
outros. 

o Exibição em tempo real das execuções das ordens de serviço em 
campo. 

39d 



Serviço Autõnomo ve -gua e sgoto 
diretoria@snaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.816l0001-10 

Autarquía Municipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Snares, 211 - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

o Possui um painel de monítoramento dos atendímentoslsolícitações, 
contendo no mínimo as seguintes funcíonalídadesz 

o Opção de gerar uma ordem de serviço em: papel, on-Iine (para os 
dispositívos móveis), comunicação via rádio, celular e outros. 

o Opção de reimprimir uma ordem de serviço. 

o Opção de selecíonar um ou vários registros, podendo filtrar por 
grupo de execução de trabafho, monitoradas e não monitoradas. 

oPossuir um painel de supervisão das ordens de serviço, contendo no 
mínimo os seguintes itens: 

o Parecer do supervisor 

o Permitir emissãolautorização de outras ordens de serviço para 
complementar a execução 

o Encamínhar para outros supervisores 

o Encamínhar automaticamente as ordens cle servíço a serem 
supervísionadas para seus respectivos supervisores, após a execução 
dos servíços. 

o Visualizar em tempo real todas as supervisões realízadas para uma 
ordem de serviço até sua conclusão 

o Opção de reimprimir uma ordem de serviço após execução 

o Opção de fiItrar por: tipo de requerimento, supervisor, período de 
supervísão, ordem de servíço 

o Opção de exibir um gráfico informando supervisões pendentes por 
supervisor 

o Opção de Iistar todas as supervisões realizadas por ordem de 
serviço 

o Controle de Iançamentos de supervisão de acordo com o Iogin do 
supervisor 

Relatórios básicos= 

oBoIetim de arrecadação diária para a contabilídade por códígo 
contábil elou por receita, contendo no mínimo as seguíntes 
ínformaçõesz códígo contábíl, descríção do códígo e vanr. Em ambos 
os casos, deverá permitir no mínimo os seguíntes ñltrosz Banco, 
agência, categoria, setor, data de pagamento, data de crédito. 

oReIatório de faturamento para a contabiiidade por data de referência 
e período. Deverá permitir no mínimo os fiItros de setor e rota. Deverá 
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ter opção de impressão por código contábil e faturamento atualizado, 
com número de vias a Iístar. 

oReIatórío técnico de avaliação dos atendimentos solícitados, contendo 
no mmimo os seguintes dados: total de atendimentos solicitados, a 
pagar, executados e a executar. 

oGráfico contendo os quantitativos de serviços realizados no mês, com 
índicadores de dentro e fora do prazo prevísto para execução. 

oReIatório diário de avaliação dos atendímentos, ínformando a 
quantídade de serviços realizados por atendente e por serviço. Este 
relatório deverá gerar também um gráfico. 

oReIatório analítico diário de avaliação dos atendimentos, contendo: 
hora iniciallfinal, quantídade de atendímentos, tempo médio diári0, 
tempo médio mensa!, por atendimento, por atendente, por equipe e 
geraL 

. Relatório dos requerimentos efetuados, aceítando no mínimo os seguintes 
fiItros: situação do serviço, endereço, bairro, data da solicitação, mês de 
referência e tipo de serviço. 0 relatório deverá conter opção de ordenação 
por endereço, nome do requerente, número do requerimento e tipo de 
requerimento. 

o Relatório das ordens de serviço com no mínimo os seguintes ñltros: data 
de emissão, data de execução, classificação de OS, por situação, por bairro, 
por tipo de requerimento. O relatório deverá ter opção de ordenação por 
número de O.S, número de requerímento, data de requerimento, data de 
emissão e data de execução. O relatório deverá conter no mínimo as 
seguintes informações: número da OS, descrição do serviço, nome do 
requerente, endereço do servíço, data do requerimento, prazo para 
execução do serviço, tempo de atraso na execução do serviço, situação. 

. Relatório contábíl sintético de faturamento mensal, contendo no mínimo 
as seguintes informações: descrição do serviço, código contábil e valor 
faturado. 

. Relatório contábii síntético de estornolínclusão de serviços mensa¡, 
contendo no mínimo as seguintes informações: descrição do serviço, código 
contábil e valor estornadolincluído. 

- Relatório contábil sintético de contas a receber, contendo no mínimo as 
seguintes informações: código contábil, descrição do código e vanr. 

- Relatório de controle dos e-maíls, contendo a quantidade de e-mai| 
envíados e não enviados, por período, mês e ano. 

Relatórío de controie dos SMS, contendo a quantídade de SMS enviados e 

não enviados, por período, mês e ano. 

7.2. 2-MÓDULO DE CONTAS E CONSUMO 
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Objetivos do sistema 

Este módulo deverá ser responsável pela apuração do consumo do usuário, 
emissão das contas de água e baixas de pagamento destas contas. 

Características funcionais necessárias 

Suportar o uso de diversos coletores de dados existentes no mercado, 
necessítando apenas configurar suas características técnicas e seus 
comandos de comunicação 

Permitir a emissão de planilha para coleta de Ieituras manuais, visando 
serem utilízadas quando não for possível por motívos de força maíor, a 
não utilização de coletores portáteis. Bastando indicar ao sístema a 
ausêncía de coletores de dados. Esta planilha deverá ter opção de 
ordenar por endereço. 

Emitir relatórios de acompanhamento das Ieituras efetuadas em campo 
(!istagem de crítica de teitura), devendo ser impresso por 
rota/reservatório, por consumo e por ocorrência, como: 

o Leituras efetuadas 

o Leituras não efetuadas 

o Usuários desligados com consumo, 

o Usuáríos desligados sem Ieitura, 

o Leituras geradas peIa médía, 

o Leituras geradas pelo mínimo, 

o Leíturas fora da faixa de consumo, 

o Leitura com ocorrência para análise. 

Emitir ordens de serviços para as Ieíturas identificadas na crítica de 
leítura, de forma a imprimir por rota/reservatório, por consumo, por 
ocorrência e indivídualizada por Iigação. 

Possibilitar a parametrízação quanto ao cáIcqu de multas, conforme 
regulamento do SAAE. 

Possibilitar a parametrização quanto ao cálculo juros de mora, 
conforme regulamento do SAAE. 

Possibilitar a parametrização quanto ao cálculo de correção monetária, 
conforme regulamento do SAAE. 

Possibilitar a isenção de tarifa de água, esgoto ou de todos os serviços 
contidos nas contas. Opção por Iigação ou por rota. 
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Suportar o Iivre cadastramento de agentes arrecadadores, que podem 
ser agências bancárias ou pontos de arrecadação do comércio. 

Ser totalmente compatível com o padrão FEBRABAN na troca de 
arquivos de débíto automático, bem como arquivos de baixas 
recebidas nos caixas. 

Opção de emitir contas no padrão ficha de compensação 

Permitír que a baixa seja feíta via Ieitora ótica ou por digitação manual 
caso haja algum problema com os arquivos recebidos dos agentes 
arrecadadores. 

Armazenar dados cadastrais por tempo indeterminado, e para uma 
melhor performance, fazer a compactação do banco de dados atual em 
cada fechamento de mês, transferindo os dados periodicamente para 
uma base que possíbilíte sua consulta sem sair do sistema e a 
qualquer instante. 

Possuir cadastro de consumidores bem amplo, com no mínímo os 
seguintes campos: nome do usuário, nome do proprietário, e-mai|, 
celular, telefone residência, telefone comercial, endereço do imóvel, 
endereço de correspondêncía (informar se dentro ou fora do 
município), documentos do usuárío e do proprietário (CPF, RG, CNPJ e 
documentos do imóvel), inscrição cadastral, data da iigação, diâmetro 
da Iigação, hídrômetro, diâmetro do hidrômetro, economías, categoria 
de consumo (resídencíal, comercial, pública, outros), observação para 
Ieitura, observação para a conta, observação para a Iigação, área 
construída, reservatório, prazo para corte, data do úItímo corte, data 
da última religação, quantidade de violações, convênio, ínformações de 
débito automático em conta, vencimento diferenciado, forma de 
entrega de conta (vía correio, retirada na internet, na própria rota, em 
outra rota), forma cIe cobrança (em cascata, direto na faixa, pelo 
mínímo, por economia), conçiomínio (mestre/dependente), típo de 
servíço (água, esgoto, águalesgoto), sítuação, uItimas Ieituras, dados 
técnicos da rede de águalesgoto (Iado, localízação, dístância, 
profundidade, diâmetro), dados técnicos do ramal de águalesgoto 
(Iado, Iocalização, distâncía, profundidade, diâmetr0), quadra e Iote. 

Opção para que o próprio operador críe campos adicionais ao cadastro 
de Iigação. 

Efetuar rotinas de backup diárío via sistema, automático e com 
programação de horárío. 

Suportar a cobrança de outros serviços e parcelas nas contas mensais 
de água, conforme tabela da empresa prestadora de serviços. 

Permitír configuração para emissão de contas: ínternamente, 
terceirizada (gráfíca) e simultânea no ato da Ieitura. 
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Emitir segunda via com opção de cobrar taxa de expediente 
automatícamente na próxima conta. 

Opção de não imprimír as contas com valor zero. 

Permitir bloquear a impressão da conta a partir de um valor mínímo. 
OBS: somente para os casos em que não houver tarifa de água. 

Emitir reaviso de conta vencida com ou sem pagamento autorizado 
(este reaviso deverá permitír a exibição dos débitos em dívida ativa). 
Deverá possuir no mínimo os seguintes fiItrosz - por débitos vencidos a 

partir de um determinado mês; - por quantidade de dias em atraso; - 
quantidade mínima de contas em atraso; - intervan de valores em 
débitos. 05 reavisos poderão ser impressas em modelo duplo folha A4. 

Emitir um comunicado de excesso de consumo, onde após emitir a 
fatura do mês atual, para as unidades que 0 consumo for maior que 
sua média de consumo, o sistema deve emitir em seguida um 
comunicado de excesso de consumo, exíbíndo o texto de aIerta. 

Emitir uma notificação (extra-judic¡a|) de conta em atraso, informando 
ao usuário seus débitos vencidos e com canhoto para colher a 
assinatura do notificado. 

Emitir ordem de corte contendo no mínimo os seguintes filtros: débitos 
vencidos a partir de um determinado mês, quantidade de dias em 
atraso, parceiamentos em atraso, dívida ativa em atraso, intervalo de 
valores em débitos. Esta ordem de corte deverá conter no mínimo as 
seguintes informaçõesz nome do usuário, endereço da Iigação, número 
do hidrômetro, mês de origem do corte, valor das contas em atraso, 
campo para coletar o número do Iacre, a data/hora corte, nome do 
operador. As ordens de corte poderão ser impressas em modelo duplo 
folha A4. 

Cadastrar os tipos de corte que serão exíbidos na ordem de corte, 
como: no cavalete, no rama|, com Iacre e outros 

Opção de Iimitar a quantidade de ordens de corte a serem impressas. 

Opção de imprimir a ordem de corte somente para as Iigações que 
foram notificadas. 

Opção para executar a ordem de corte e ordens de serviço diversas 
através de equipamento móvel. Deverá possuir opção de comunicação 
em tempo reai (on|íne) e através de troca de arquivos. 

Emitir uma ordem de religação por data de referêncía, dias de corte, 
situação e parcelamento da dívida ativa em atraso. As ordens poderão 
ser impressas em modelo duplo folha A4. 
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Permitír a emissão de contas agrupadas. No caso das contas da 
Secretaria Estadual de Educação, deverá gerar um arquivo contendo 
os dados das contas. 

Permitír a índicação de datas de vencimento das contas por rota, 
observando-se os dias úteis clo município, e ainda oferecer diferentes 
datas de vencimento para os usuáríos, conforme Iegíslação atuaL 

Possuír opção de cadastrar os feríados nacionais, municipais e 
estadua¡s. 

Permitír díversas configurações de cálculo: Por categoria, com tarifa 
mínima por Iigação ou por economia, por efeito cascata ou díreto na 
faixa, por estimatíva no caso de Iigações sem hidrômetro, por 
cobrança pela TBO (Tarifa Básica Operaciona|). 

Permitír a cobrança da tarifaltaxa de esgoto por percentual, valor fixo 
ou faíxa de consumo. 

Opção de cobrar uma Ieitura não realizada por consumo médio, 
consumo mínimo ou valor fixo. 

Opção de parametrizar o intervalo de consumo que identifíca uma 
'Ieitura fora da faixa. 

Integrar de forma plena ao módulo de requerimentos e ter BDA/Baixa 
integrada e relatórios gerenciais unificadosz Mapa de estorno, mapa de 
inclusão, mapa de faturamento e fechamento mensal úníco. 

Gerar arquivos contendo dados de arrecadação, faturamento, estorno 
e ínclusão para integração com o sistema da Contabilidade. 

Gerar arquívo de dados para consulta e emissão de 23. vía através da 
internet. 

Possuír cadastramento técníco da rede (c|iâmetro da rede, material, 
Iocalização, distância, testada, etc.) juntamente com a configuração de 
macro medidores. 

Possuír cadastramento de Iigações de condomínio fazendo a 
diferenciação do hidrômetro mestre e seus dependentes. 

Possuír cadastramento da inscrição cadastral do município para o 
relacionamento dos débitos junto às prefeituras. 

Exportar dados para visualização em sistemas de geoprocessamento. 

Permitír parcelamento dos débitos gerando automaticamente as 
parcelas para serem cobradas nas próximas contas e emítir um 
'Termo' contendo os dados da negocíação. 
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Permitir realízar a simulação de um parcelamento sem a necessidade 
de gerar o mesmo, demonstrando todos os dados do que será 
parcelamento. 

Permitir aplicar juros nas parcelas geradas pelo parcelamento (juros 
simples e composto). 

Permitir reparcelamento de carnês conforme normas específicas. 
Deverá ter opção de controlar a quantidade de vezes que um carnê 
poderá ser reparcelado. 

Para o parcelamento, deverá possuir um cadastro de quantidade de 
parcelas disponíveis e também o valor mínímo de cada parcela. Esta 
regra poderá ser cancelada, caso a senha seja do administrador. 

Permitir a cobrança fixa automátíca de emolumentos e cobrança 
bancáña. 

Permitir a cobrança fixa automátíca de serviço de água (serviço a ser 
repassado aos órgãos de proteção ao meio ambiente). 

Permitir a cobrança automátíca de alguns serviços nas contas, por 
exemplo: iIuminação pública, pavimentação e outros. 

Permitir a cobrança automátíca de serviço para as ordens de corte 
emitidas. 

Permitir a cobrança automátíca de serviço para os reavisos de conta 
emitidas. 

Permitir a cobrança automátíca de servíço para as religações emitidas. 

Possuir “Termo de quitação anuaI de débito", conforme Iei federal 
12.007/2009, podendo ser ímpresso em conta, formulário avulso ou 
em formato de carta. Deverá permitir gerar uma 23. v¡a; gerar 0 termo 
somente no mês pré-determinaclo; definir um período inicial e finai 
onde o termo será gerado com base no pagamento dos débitos deste 
peñodo. 

Possuir um cadastro com os motivos de revisão de conta e 
parcelamento. 

Gerar uma conta de água antecipada ao seu período normal de ieitura. 

Permitir a restituição automátíca das contas pagas em duplícidade, 
utilizando o conceíto de amortízação do crédito existente. 

Baixar automaticamente as contas com vaior 0 (2ero). 

Opção de cadastrar os macros medidores. 
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Possuír opção de cadastrar um prazo para corte solicítado pelo usuário. 
Este prazo deverá reter a ímpressão do corte até a data solicitada peto 
usuáño. 

Opção de informar a quantidade de meses para o cáiculo da média. 
Também deverá descartar os consumos que não são válidos para 
compor o consumo reaI, tais como os de vazamentos. 

Opção de cobrar ou não uma Iigação cortada. 

Opção de cobrar ou não um consumo gerado através de violação do 
hidrômetro cortadoldesligado. 

Opção de faturar a Ieitura com apenas 30 días de consumo. Esta opção 
deverá ajustar a Ieitura nos casos em que o período for superíor a 30 
dias. 

A análise ou crítíca de consumo deverá ser efetuada em tela própria e 
através de emissão de relatórios, contendo no mínimo filtro por: rota, 
tipo de crítica, consumo, ocorrência de Ieítura. O resultado da seleção 
deverá apresentar no mínimo as informações: códígo da ligação, 
crítica, situação da Iigação, percentual de variação, categoria e 
economia, Ieitura anteríor, Ieitura atual, ocorrência de Ieitura, data de 
Ieítura, Ieiturista. 

Permitír durante a crítica da Ieitura em te|a, a seleção de Iígação para 
emissão de ordem de serviço para releitura ou vistoría. 

Opção de cobrar o resíduo de consumo perdido na troca de 
hidrômetro. 0 sistema deverá tratar o consumo apuraclo no ato da 
troca de hidrômetro e agregá-Io no consumo identificado na próxima 
Ieítura. 

Opção de cancelar um resíduo de Ieitura gerado através da troca de 
hidrômetro. 

Permitir críar várias notas reIativas a ligação com informações diversas 
e com opção de exibir uma mensagem na tela de 
atendimentolrequerimento ao Iocalizar o usuárío. 

Exibir na tela de atendimento as últimas Ieituras, com no mínimo os 
seguíntes dados: mês de processamento, datalhora da Ieitura, Ieitura, 
ocorrência de leítura, consumo, nome do teíturista, hidrômetro, 
consumo médio, Ieituraloc0rrência coletada (em campo, origínan e 
apresentar Iegendaem cores para definição dos seguintes tipos de 
registrosz Ieitura do hidrômetro atual, hidrômetro anterior e 
hídrômetro do mês, fotos tíradas no momento da Eeitura, podendo ser 
impressa e entregue ao usuário. 
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Opção de informar o motivo para não cobrar a 2a_ via de conta. 
(Opção utílizada para os casos em que é cobrado a 23. via e o usuário 
por algum motivo não deseja cobrar). 

Exibir na ordem de corte a data da última baixa realizada. 

Opção de agrupar contas por CNPJ e CPF. 

Opção de gerar guía de recolhimento. Esta opção possibilitará 
desmembrar um serviço ínserído na conta de água, gerando uma guía 
separada para seu pagamento. 

Permitir recalcular a média da Iigação no ato da revísão da conta. 

Permitir transferêncía dos débitos de uma Iigação para outra. 

Opção de informar um consumo pré-defin¡do para cobrança da 
tarífa/taxa de água com uma data Iimíte, onde a tarífa de água gerada 
na conta passe a ser calculada por este consumo, desconsiderando 0 
consumo encontrado na Ieitura. 

Opção de cadastrar uma conta em débíto automátíco através do 
sistema e enviar esta solicitação ao banco. 

Possuir cadastro de hídrômetros contendo no mínimo as seguintes 
informações: fabricante, vazão, quantidade de dígitos, diâmetro, 
fornecedor, data da aquísição e nota fisca|. 

Deverá ser mantida pefo sistema uma tabela com o hístórico dos 
hidrômetros instalados nas diversas Iigações de água e dos mantidos 
em estoque. 

Possuir cadastro de notas, fornecedores e fabricantes de hidrômetros. 

Possuir cadastro contendo os motivos possíveis para emíssão de uma 
Certídão Negativa de Débito. 

Possuir uma tela para gerar ordens de serviços diversas, como: troca 
de hidrômetro, verificação de consumo, etc. 

Opção de fazer um recadastramento via coletor de dados dos dados 
cadastraís e permitir tirar fotos do imóveL Todas as ínformações do 
recadastramento deverão estar dísponíveis para consulta na tela de 
atendimento. 

Permitir a execução das ordens de corte através de dispositivo móvel. 

Permitir realízar uma revísão na conta de água, podendo aIterar 
valores faturados, inserir novos serviçoslvalores, excluir 
serviçoslvalores, inserir um motivo e alterar o vencimento. 
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Permitir gerar um carnê das contas de água das iigações que não 
possuírem hidrômetro. Este carnê poderá ser: trímestraL semestral, 
anual ou com um período pré-estabe|ecido pela empresa. 

Relatórios básicos= 

Relatórios contábe¡s, tais como: mapa de faturamento, mapa de 
estorno e mapa de inclusã0. Estes relatóríos deverão ser exibidos por 
códígo contábil, com opção de gerar por período e por roteir0. 

Relatório mensal contendo um resumo do faturamento destacando 
todas as receitas, número de contas emítidas por categoria, consumo 
real e faturado. Este relatório deverá ter opção de gerar por período e 
por roteiro. 

Relatório sintético de todos os débitos a receber, por códígo contábil e 
com opção de gerar por período de referêncialvencimento, agregar 
débitos em dívida ativallançamentos futuros e por roteiro. 

Relatório síntétíco de todos os débitos recebidoslarrecadados, por 
códígo contábil, por serviço e com opção de gerar por período de 
pagamento, agrupar por anolmês e filtrar por roteiro. Gerar também 
um gráfico para visualização em percentual dos valores recebídos até o 
vencimento e após vencimento. 

Relatório técnico contendo no mínímo os seguintes dados: - 
quantidade de Iígações atívas, cortadas, sem hidrômetro, factíveis, 
potencíais, novas no mês, canceladas no mês, cortadas no mês e 
relígadas no mês; - quantidade de economias atívas, cortadas e novas 
no mês; quantidade de hidrômetros paradoslcom defeito, em 
funcionamento, Iídos no mês, não Iídos no mês e instalados; - 
consumo reallfaturado no mês; - informações do processamento do 
mês: quantidade de reavisos emitidos, ordens de corte 
emitidas/executadas, quantidade de contas impressas, valor 
faturadolestornado/inc|uídolarrecadado. Deverá ter opção de informar 
o mês e o roteiro. 

Relatórío contendo dados para compor o SNIS. Deverá ter opção de 
imprimir por período e por roteiro. 

Relatórío de histograma de consumo, exíbindo por faixa de consumo a 
quantidade de contas/economias ímpressas, o volume reaI/faturado 
referente a cada faixa e seu respectivo vaior faturado. Deverá ser 
gerado mensalmente com opção de informar o íntervalo de faíxa de 
consumo e por roteiro. 

Relatório de balanço para acompanhamento dos débitos, sendo 
informado o valor faturado, arrecadado, pago ate a data de 
pagamento, pago após pagamento e valor a receber. Devera ser 
impresso mês a mês, sendo informado o período e o roteiro. 
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Relatório Termo de Verificação dos débitos, sendo impresso no mínímo 
os seguintes campos: saldo mês anterior, valor faturado, valor 
estornado, valor incluído, valor inscrito, valor recebido, valor finaI. 
Deverá ser ímpresso mês a mês, sendo ínformado o período e o 
roteiro. 

Relatório anual dos cortes executados, informando por mês a 

quantidade de cortes executados juntamente com o operador que 
efetuou o corte. Deverá ser informado o ano e o roteiro. Exibindo 
também em formato gráfico, para facílitar a visualização. 

Relatório de contas revisadaslalteradas, contendo no mínimo os 
seguintes campos: código da Iigação, número da gu¡a, data, valor 
anterior, valor atual, motívo e operador. Deverá conter um totalízador 
agrupado por motivo, ínformando o valor anteríor e o valor atuai, 
sendo ínformado também graficamente para facílitar a visualízação. 
Deverá ser informado o mês desejado e também o roteiro, tempo 
como opção informar somente o operador desejado. 

Relatório comparativo do faturamento anual dos últimos anos, exíbindo 
mês a mês os valores faturados ou o volume reallfaturado do mês. 
Deverá ter opção de ínformar o roteiro desejado. 

Relatório de avaliação dos erros de Ieitura mensaL contendo no 
mínimo as seguintes informações: Ieiturista, tipo de alteração (antes 
de faturado, depois de faturado), código da Iigação, valor faturado 
errado, valor faturado correto. Deverá ter opção de informar a 
referência e o roteíro desejado. 

Relatório sintético de avaliação dos erros de Ieitura anual, contendo o 
nome do Ieiturista e o total de erros de Ieitura (mês a mês). Deverá 
ter opção de informar o ano e o roteiro desejado. 

Listagem de avatiação dos Ieituristas mensallanuaL contendo no 
mínimo as seguintes informaçõesz nome do Ieiturista, total de Ieituras 
no mês, quantidade/percentual de Ieituras erradas, 
quantidade/percentua| de Ieituras não efetuadas. Exibir também em 
formato gráfico para facílitar a vísualização. 

Reiatório de previsão de recebimentos, com no mínimo as seguintes 
informações: data, quantidade de guias, percentual, percentual 
acumulado, valor, valor acumuiado. Deverá ter opção de informar o 
mês de faturamento, mês de recebimento e o roteiro desejado. 

Relatório de usuários adimplentes. 

Relatório dos maiores consumidores. 

Relatórío dos maiores devedores. 
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Relatório de micro medição podendo ser Iistados por rota e macro 
medídores. 

Boletim de arrecadação diária para a contabilidade por código contábil 
e/ou por receita. Em ambos os casos, deverá permitir no mínimo os 
seguintes filtros: banco, agência, categoria, setor, data de pagamento, 
data de crédíto. 

Boletim diário de arrecadação de meses anteriores. 

Boletim diário de arrecadação individual por serviço. 

Opção de ímprimir ou não a ínformação do “va|or da tarifa bancária' no 
relatório de arrecadação (va|ores que deverão ser pagos aos bancos 
pelas contas recebidas). 

Opção de separar no retatório de arrecadação a ínformação de contas 
pagas em parcelamentos. 

Relatório de arrecadação, por órgão arrecadador exatamente na ordem 
em que foram baixadas ou subdividindo por data de referência. 

Listagem dos débitos pendentes contendo no mínimo os seguintes 
fíltros: setor, data de referência, data de vencímento, data de corte, 
faixa de valon número de contas e sítuação da Iígação. Deverá 
permitir exibír também os débitos em dívida atíva. 

Gerar gráficos de consumo por período, geral e individuaL 

Gerar relatório de auditoria, contendo o operadon a operação, a data e 
a hora, podendo ser emitido por data de referência ou por um período 
determinado. 

Gerar etiqueta contendo os dados da Iigação, podendo fiItrar por rota, 
situação, economias, Ieitura parada, ultimas ocorrências, prazo de 
corte, data de corte, data de religação, data de ínstalação de 
hídrômetro, data de cadastramento em débito automático, área 
construída, hídrômetro e outros. 

Gerar enveIOpe contendo os dados da Iigação, podendo filtrar por rota, 
situação, economias, Ieitura parada, uItimas ocorrências, prazo de 
corte, data de corte, data de religação, data de instalação de 
hídrômetro, data de cadastramento em débito automático, área 
construída, hídrômetro e outros. 

Gerar uma correspondência para usuários contendo opções de 
formatação do texto, como: tipo de fonte, tamanho, cor, 
posicionamento, negrito, itálico e outros. Deverá ser possível também 
mesclar o texto com os campos desejados, ex: nome, endereço e 
outros, podendo filtrar por rota, sítuação, economias, Ieitura parada, 
ultímas ocorrêncías, prazo de corte, data de corte, data de religação, 
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data de instalação de hidrômetro, data de cadastramento em débito 
automático, área construída, hídrômetro e outros. 

. Gerar correspondência, com opção de criar vários modelos. 

- Gerar uma Iistagem dos hídrômetros cadastrados e aínda não 
utilizados. 

o Gerar um relatório contendo a quantidade de Ieituras efetuadas pelo 
coletor. 

7.2.3- Módulo de Atendimento ao Público 

Objetivos do Sistema 

Este módulo deverá ser responsável pelo atendimento personalizado ao 
cliente, agilizando diversas consultas. 

Características Funcionais Necessárias 

c Possuir tela de atendimento ao público, seja na recepção ou por telefone, 
permitindo através da senha de cada atendente a possibilidade de alterar 
ou não os dados, conforme critério da gerência do setor. 

o Permitir a consuita de todos os dados cadastrais. 

c Permitir a visualização da Iigação no mapa de acordo com a coordenada 
geográfica ou do endereço do imóve!. Esta visualização deverá ser 
impressa. 

. Permitir a consulta dos dados de envio e recebimento das contas em 
débito automático, informado: qual a data de envio ao banco, qual a data 
de retorno do banco, se a conta foi retornada ou não, se não foi paga e 
qual o motivo alegado pelo banco. 

o Permitir a consuita dos débitos pendentes com detalhamento, exibindoz 
previsão de multaljuroslcorreção, consumo faturado, Ieitura e ocorrência, 
data do faturamento, data da emissão e o detaihamento dos serviços 
inseridos nas contas 

o Permitir a consulta dos débitos em dívida ativa com previsão de 
multaljuroslcorreção e com possibilidade de impressão de uma 23. via 
para pagamento, corrigida ou não. 

o Perrnitir a impressão da 23. via de conta. 

o Permitir a impressão de uma guia resumida (guia que contém várias 
contas em um único documento para pagamento). 
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Exibir informações das úItimas Ieituras, com no mínimo os seguintes 
dados: mês de processamento, datalhora da |eitura, Ieitura, ocorrência de 
Ieitura, consumo, nome do Ieiturista, hidrômetro, consumo médio, 
Ieituralocorrêncía coletada (em campo, original) e apresentar Iegenda em 
cores para definição dos seguintes tipos de registrosz Ieitura do 
hidrômetro atual, hidrômetro anterior e hidrômetro do mês, fotos tiradas 
no momento da Ieitura Deverá exibir a informação dos consumos em 
formato gráfico. 

Permitir visuaiizar fotos tiradas durante a Ieitura, com opção de imprimir. 

Permitir visualizar dados do recadastrament0, como informações 
cadastrais e fotos do imóvel. 

Exibir as últimas contas pagas (sem Iimite), com a seguintes informaçõesz 
número da guia, valor, vencimento, pagamento, bancolagência de 
pagamento. Deverá permitir o detalhamento dos serviços cobrados nas 
guias. 

Permitir a simulação de faturamento por consumo informado, podendo 
agregar lançamentos de serviços previstos para as próximas contas. 

Permitir a consulta dos dados cadastrais e técnicos (rede, diâmetro da 
redelramaL material utilizado na rede, distância e outros). 

Permitir a consulta dos processos que estão em dívida ativa, devendo 
visualizar dados da notificação, dados da inscrição, dados da cobrança 
judiciaL descriçâo do débito originaL dados do Iivro e dados do processo 
de retomo do FORUM. 

Permitir a consulta dos Iançamentos de serviços previstos para as 
próximas contas. 

Permitir a consulta sobre todos os requerimentos ou atendimentos já 
realizados ou em execução. 

Permitir a consultalinclusãolalteração das notas referentes a Iigação. 

Permitir a emissâo da certidão negativa de débito, positiva de débito e 
negativa com efeito positiva - 

Permitir a impressão da 'Certidão negativa de débito' para quem possui 
débitos, imprimindo um canhoto contendo todos os débitos fazendo com 
que a certidão seja vafidada com o pagamento. 

Permitir ao atendente realizar novos requerimentos, soiicitações de 
serviços diversos e reclamações, encaminhando os imediatamente para 
os setores responsáveis. 
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o Permitir gerar requerimento e um termo no ato do parcelamento de débito, 
quitação de débito, revisão de conta e geração de guia antecipada. 

o Permitir avançar elou retroceder um cadastro na tela de atendimento ao 
cIiente. 

o Permitir localizar uma Iigação através do código da iigação, nome do 
usuário, nome do proprietário, endereço do imóveL hidrômetro, CPF, 
número da CDA, rota, código de Iigação do Sistema anterior. 

. Permitir consultarlinserirlalterar o prazo de corte solicitado pelo usuário. 

o Permitir realizar uma revisão na conta de água, podendo alterar valores 
faturados, inserir novos serviçoslvalores, excluir serviçoslvalores, inserir 
um motivo e alterar o vencimento. 

o Exibir fotos tiradas no momento da Ieitura, podendo ser irnpressa e 
entregue ao usuário. 

7.2.4 -Móclulo de Dívida Ativa 

Objetivos do Sistema 

Este módulo deverá atender a Iegislação federal quanto a cobrança de 
débitos que por Iei já estejam passíveis de serem inscritos em dívida ativa. 
O Sistema deverá definír muito bem cada etapa do processo, resguardando 
assim todas as exigências da Iei e suas determinações. 

Características Funcionais Necessárias 

o Emitir a notificação dos débitos a serem inscritos com prazo 
determinado para a inscrição caso não haja o pagamento dos débítos. 
Deverá possibilitar emissão por setor e por faixa de vanres em débito. 

. Possuir telas e Iistagens para o acompanhamento do processo das 
notificações. 

. Realizar inscrição dos débítos acrescidos de correção monetária, juros 
e multa conforme Iegislação municipal. 

- Gerar o Iivro das inscrições em formato eletrônico, podendo também 
ser impresso. 

- Gerar no ato da inscrição um relatório informando à contabilidade, os 
valores que passam do contas a receber para a dívida ativa. 

o Permitir a classificação Tributária e Não Tributária dos serviços 
inscritos em Dívida Ativa, conforme legislação municipaL 
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Emitir o Boletim Diário de Arrecadação, separando a arrecadação em 
valores do contas a receber e da dívida ativa, conforme códigos 
contábeis pré~determinados pela contabilidade. 

Emitir a Certicfão de inscríção em Dívida Atíva conforme registro no 
Iivro de inscrição e com numeração para controle e identíficação. 

Emitir o documento de Procuração conforme registro no Iivro de 
ínscrição e com numeração para controle e identíficação. 

Emitir o documento de Execução/Petição conforme registro no Iívro de 
inscrição e com numeração para controie e identífícação. 

Emitir o documento de Termo de Inscrição conforme registro no Iívro 
de inscrição e com numeração para que controle e âdentificação. 

Permítir Iançar no sístema as certidõeslpetições que foram 
encaminhadas ao FORUM, ínformando o número de ordemldistribuição 
e sua respectíva posição. 

Possuir opção de gerar os documentos de Certidão de Inscrição, 
Petição, Procuração e Execução por Iivro e por data de vencímento. 

Opção de gerar uma nova Certidão de Inscríção, Petição, Procuração e 
Execução agregando as últimas certidões que não foram encaminhadas 
ao FORUM. 

Emitir uma conta para cobrança amigáve|. Nesta etapa o sístema 
deverá permitir o parcelamento da dívida conforme regulamento do 
SAAE, fazendo ainda o acompanhamento de baixas ou caso seja 
necessário, a atualização das parceias não pagas até o vencimento. 

Informar um vanr mínimo para que os documentos de Certidão de 
Inscrição, Petição, Procuração e Execução sejam gerados. 

Permitir a baíxa com dos valores arrecadados através da execução 
fiscal, emitindo também seus relatórios contábeis 

Opção de gerar os parcelamentos da dívida ativa em boieto avulso 
elou nas contas mensaís de água, a critério da gerencia do set0r. 

Opção de gerar os parcelamentos contendo juros compostos nas 
parcelas. 

Opção de informar na negociação um vafor a ser pago na 1a. parcela. 

Opção de informar na negociação de cobrar o valor de honorários na 
1a. parcela, definír um valor mínimo de honorário por parcela e 
também de cIividir o honorário em parcelas díferentes da dIvida. 
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Opção de realizar a simulação de um parcelamento sem a necessidade 
de gerar o mesmo, demonstrando todos os dados do que será 
parcelamento. 

Opção de cobrar honorários ou não no ato da negociação da dívída. 

Opção de informar na negociação uma observação referente a 
negociação. 

Opção de inserir na negociação vanres de diiigêncía, gerando 
informação de inclusão na contabilidade. 

Opção de inserir na negociação outros serviços, gerando informação de 
inclusão na contabilidade. 

Opção de rever os valores inscritos, gerando ínformação de 
estorno/inclusão à contabilidade. 

Opção de Iocalizar uma dívída através do número de certidão. 

Opção inscrever um débito através de notifícação, edital ou mesmo 
sem notificação, à critério da Diretoria. 

Possuir prazo para a prescrição da dívída, restringindo sua inscrição ou 
sua execução fiscaL 

Permitir a definição dos textos que serão exibidos na notificação, 
certidão, execução fiscal, procuração, Iivro e termo de parcelamento, à 
critério da Diretoria. 

Permitír a aplicação de descontos na negociação da dívída ativa, sobre 
multas, juros, correção, conforme regulamento do SAAE. 

Opção de cobrar valores automaticamente no ato da negociaçã0, ex: 
diligência, visita do ofícial de justiça e outros. 

Possuir tela para restaurarlretornar os valores de dívída ativa 
alterados erradamente, seja uma negocíação ou um cancelamento 
indevido. 

Opção de gerar um único parcelamento para guías em dívída ativa que 
estão em processos distintos, amigável e judicial. 

Permitir cobrar uma muIta de parcelas que estão em atraso de uma 
negociação em dívída ativa. 

Opção de calcular juros simples no parcelamento da dívída ativa. 

Corrigir automaticamente o valor da parcela em atraso no ato da 
emíssão da Za via. 
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Opção de pre~definir a quantídade de vezes em que uma dívida poderá 
ser re-parce|ada. 

Relatórios básicos= 

Opção de emitir relatório da dívida ativa, tendo no mínimo os 
seguíntes fiItros: inscrita, em processo judiciah sem negociação, 
passivas de cobrança JudicíaL com processo no FORUM, por Iimite de 
débito, por data de inscrição, por data de cobrança Judicial, por Iivro, 
por vencímento de origem, por parcelas em atraso. 

Gerar relatório e gráfico contendo os valores de dívida ativa recebida 
no mês ou ano. 

Gerar relatório e gráfico contendo os valores de dívida ativa a receber 
no mês ou ano. 

Gerar relatório e gráfico de avaliação das notificações, recebidas, 
negociadas e a receber. 

Gerar relatório e gráfico de avaliação das inscrições recebídas, 
negocíadas e a receber. 

Gerar um relatório especifícando os valores recebídos de honorário 
advocatício, por período e descriminando os dados do pagamento, 
como: Iigação, nome do proprietário, valor pago, guia de pagamento, 
data de vencimento, data de pagamento, bancolagencía de 
pagament0. 

7.2.5 -MÓDULO DE AUTO ATENDIMENTO (VIA INTERNET) 

Objetivos do Sistema 

Facilitar e agilizar o atendimento aos ciientes que são usuáríos da internet 
através de uma senha eletrônica. 

Características Funcionais 

Possibilítar consultar seus débitos pendentes. 

Possibilítar consultar as últimas leituras 

Possibilítar consultar os últimos consumos 

Possibilítar consultar as últimas contas pagas 

Possibilítar consultar o anexo tarífárío. 

Possibilítar consultar os dados cadastrais 

Possibilítar emitir 20 vía de conta 
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. Possibílitar emitir certidão negativa de débito 

- Possibílitar efetuar requerimentos pré-estabe|ecidos pelo móclulo de 
requerimentos. Consultar os serviços solicitados e sua situação atuaL 

7'.2.6 -MÓDULO DE RECEBIMENTO DE CONTAS 

Objetivos do Sistema 

Este módulo visa atender as necessidades da empresa, agilizando o 

processo de baixas de contas pelo código de barras padrão FEBRABAN via 
meio magnético. 

Tendo como vantagem o tempo gasto no processo de baixa semi- 
automático, tendo uma redução bastante considerável, pois o trabalho de 1 

hora, poderia ser feito em 2 ou 3 minutos. 

Eliminar o erro do operador, uma vez que a baixa será efetuada 
diretamente do arquivo e o próprio sístema deverá fazer as críticas 
necessárias. 

Características Funcionais Necessárias 

o Atender aos diferentes órgãos arrecadadores como: Lojas, Farmácias, 
Bancos de Crédito, Panifícadoras e o próprio caixa de recebimento da 
empresa, que necessitam de um sistema de recebimento de contas de 
água e esgoto. 

. Efetuar autenticação mecânica 

- Efetuar emissão do cupom fiscal 

o Gerar arquivos de contas pagas no padrão FEBRABAN 

. Possibílitar desabilitar o atendimento ao cliente e permitír o 
Iançamento das contas pagas ao finai do expediente apenas para gerar 
o arquívo. 

. Gráfico para anáIise do movimento. 

7.2.7- ORDEM DE SERVIÇOS ON LINE 

Objetivos do Sistema 

Aumentar a produtividade, através de recursos de estatístíca e controle e 
GPS. Faz a captura de fotos e elímína os custos com papel e impressão 
através do envio e recebimento onlíne dos pacotes de servíços e servíços 
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emergenciais. Emitir relatórios financeiros, operacionais, gerenciaís 
estatísticos. 

e 

Características Funcionais Necessárias= 

- Integrar tecnologia e facilidade na gestão e execução dos serviços em 
campo, podendo ser instalado em equipamentos móveis, como 
smartphones e coletores. 

- Possibííitar a gestão dos serviços comerciaís (troca, corte, religação, 
caça fraude e outros) e os serviços técnicos (vazamento, aferição, troca 
de cavalete, manutenção, Iigações de águalesgoto e etc.). 

. Acompanhar os trabalhos dos agentes e equipes em campo, a execução 
e a distribuíção dos serviços e a vísuaiização das rotas via GPS (padrão 
Google Maps). 

. Parametrizar os requerímentos que enviarão comunícados via e-mait 
referentes ao status da solicitação, permítindo personalízar o texto da 
mensagem e o momento do envío (soricitada, paga, executada e 
outros). 

. Parametrizar os requerimentos que enviarão comunicados via SMS 
referentes ao status da soiicitação, permítinclo personalizar o texto da 
mensagem e o momento do envio (so|icitada, paga, executada e 
outros). 

. Deverá possuir opção para executar a ordem de corte e ordens de 
servíço diversas através de equipamento móveL Deverá possuir opção 
de comunicação em tempo real (on|ine) e através de troca de arquivos. 

. Permitir a execução das ordens de serviços através de disposítivo móveL 

o Permitir o envio das ordens de serviço diretamente para o dispositivo 
móvel em campo (on-line). 

. Monitoramento em tempo reaI da Iocalízação geográfica da equipe de 
execução. 

. Possuir um painel de supervisão das ordens de serviço, contendo no 
mínimo os seguíntes ítens: 

o Permitir emissãolautorização de outras ordens de serviço para 
complementar a execução 

o Parecer do supervisor 

o Encaminhar para outros supervisores 



 
Serviço Autônomo -e gua e sgoto 

diretoria@saaegiumhi.com.br CNPJz 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Le¡ 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37~3371-1332 

o Encamínhar automaticamente as ordens de serviço a serem 
supervisionadas para seus respectivos supervisores, após a 
execução dos serviços. 

o Visualízar em tempo reaI todas as supervisões realizadas para 
uma ordem de serviço até sua conclusão 

o Opção de reimprimír uma ordem de serviço após execução 

o Opção de filtrar por: tipo de requerimento, supervisor, período 
de supervisão, ordem de serviço. 

o Opção de exibir um gráfico informando supervisões pendentes 
por supervisor 

o Opção de Iistar todas as supervisões reaIizadas por ordem de 
serviço 

o Controle de Iançamentos de supervisão de acordo com o Iogin do 
supervisor 

7.2.8-RECADASTRAMENTO 

Objetivos do Sistema 

Este módulo deverá permitír o recadastramento de informações técnicas e 

comerciaís dos setores, com uma análise sistêmica dos dados e geração de 
informações para tomada de decisões. 

Características Funcionais Necessárias= 

. Permitir a customização das informações a serem recadastradas e 

das consistências das entradas de dados; 

. Permitir o rastreamento por GPS do agente de recadastramento; 

. Permitir a análise das rotas recadastradas pelo registro das 

informações do GPS com visualízação de mapas no padrão Google 

Maps; 

. Oferecer recursos operacionaís avançados onde o agente poderá 

efetuar o recadastramento com muito mais eficiência, agílidade e 

facilidade, reduzindo quase totalmente os erros; 

. Permitir a captura e o processamento de fotos como ferramenta de 

apoio ao recadastramento; 

. Possuír rotínas de consultas e relatórios estatístícos e operacionais 

embarcados; 
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7.2.9-CONTROLE DE ETA 

Este sistema terá como objetívo fazer o controle da ETA e deverá ter no 
mínímo as seguintes características: 

Características Funcionais Necessárias 

. Deverá possuir cadastro da estação de tratamento (ETA). 

. Deverá possuir cadastro dos pontos de distribuição. 

. Deverá possuir cadastro de pontos de rede. 

- Deverá possuir cadastro das bombas, filtros e decantadores utilizados. 

- Deverá possuir cadastro de operadores do sistema e seus cargos. 

- deverá emitír relatório apresentando a eficiência de cada operador 

cadastrado na limpeza de fíltros e decantadores. 

. Deverá possuir cadastro dinâmico das análises de água, contendo no 

mínimo os seguintes campos: descríção, VMP, unidade de medida, meta 

etc. 

- Deverá possuir Tela de Iançamento das análises físico-químicas e 

bacteriológicas, oferecendo barra de alerta dos índicadores fora da faíxa 

permitida. 

. Deverá permitir predefinição do horário para o Iançamento das análíses 

físico-químicas. 

. Deverá permitir configuração que dê permissão ou não aos operadores, 

visualizarem os Iançamentos das analises físico-químícas já Iançadas no 
sistema. 

. Deverá emitír relatórío diário, mensal e anual de Iançamentos das 

analises físico-químicas e bacteriológicas. 

. Deverá emitír relatório diário, mensal e anual de tempo de 

funcionamento das bombas. 

- Deverá emitír relatório diário, mensal e anual da água captada(bruta). 

. Deverá emitír relatório diário, mensal e anual da água utilizada na 

manutenção da ETA, tempo gasto na Jimpeza de filtros, e decantadores. 

. Deverá emitír relatório diário, mensal e anual de água distríbuída e de 

perdas. 
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Devera emitir reiatorio indivíduaf de cada pa râmetro utilizado nas 

análíses físico-químícas 

Deverá emitir relatórío mensal de qualidade da água. 

Deverá possuir controle das paralizações da ETA. 

Deverá inforrnar o número de paralízações acima de 6 horas, conforme 

exigêncía de órgão regulador. 
Deverá permitir o envio de mensagem via e-mai| e ou SMS aos 

responsáveis pela manutenção dos filtros. 

Deverá informar o tempo de carreira dos filtros. 

Deverá permitir envio de mensagem via e-mai| e ou SMS aos 

responsáveis pelo controle das analises físico-químícas, quando algum 

parâmetro estiver fora de seu VMP. 

Deverá emitir relatório com todas as ínformações exigidas pelo órgão 

regulador SISAGUA. 

Deverá estar integrado ao Sistema de Gestão Comercíal utilizado pelo 

SAAE, gerando os dados da qualidade da água por reservatório de forma 

integrada, sem a necessidade de digítação manuaí, os quaís serão 

exíbidos nas contas de água dos clientes. 

Deverá estar integrado com o Centro de Controle Operacional (CCO) do 

SAAE recebendo e retornando Ordens de Serviços Online que foram 

executadas, as que não foram executadas e qual o motívo, e as que 

estão em execução. 

Deverá estar integrado com sistema de automação atualmente utiIizado 

peIo SAAE na ETA. 

Deverá permitir iançamento do índice pIuviométrico e relatórío mensaL 

Deverá emitir relatório com horário do Iançamento das análises diário, 
mensal e anual 

Deverá emitir Relatório da fluoretação mensal e anuaL 

Deverá emitir Relatórío da turbidez mensal e anua|. 

Deverá emitir Relatórío do funcionamento da ETA 

Deverá emitir Relatórío de acordo com o Decreto 5.440 

Deverá emitir Retatório do consumo de produtos. 

Deverá possuir tela com Links Úteis. 
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. Devera possuir tela de envio e recebímento de mensagens entre 

0peradores. 

. Deverá possuir controle de Estoque (controle total do consumo de 

produtos utílizados na ETA e no tratamento da água). 

7.2.10-COBRANÇA VIA CARTÓRIOS DE PROTESTO. 
O Módulo é uma ponte entre a autarquia/empresa e o Cartório de Protesto 
da Cidade ou Comarca a qual esta subordinada. É homologado pelo 
Instítuto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil. Características 
Funcíonais Necessárias 

Características Funcionais Necessárias 

0 Sistema de Dívida ativa/Comercia| deverá selecionar as dívidas ativas 
dentro de um critério de Valor máxímo a ser enviado; 

. Deverá atualizar os valores das dívidas e adíciona-Ias em um arquivo de 
'Remessa' que será enviado para o Síte do Instituto que fará o repasse 
da dívida para o Cartór¡o. 

. Deverá permitir baixar o arquivo de 'Conñrmação' que avisa SAAE que o 
Cartórío assumiu a dívida ou não, retornando uma respectiva 
'Ocorrência', quando não assumída, que será Iistada em relatório de 
crítica da baixa do arquivo. 

. Deverá permitir baixar o arquivo de 'Retomo' que informará ao SAAE 
que a dívida foi paga ou não. Neste processo a dívida ativa deverá ficar 
bloqueada para negociação, sendo Iiberada somente nos casos de 
'Confirmação' com problema ou peio recebimento do arquivo de 
'Retorno'. 

. No caso de pagamento da dívida em Cartório, o arquivo de 'Retorno' 
somente deverá informar que eIa foí paga e o Sistema de Dívida 
AtivalComerciaE não irá fazer nenhuma baixa automática deste caso. 
Neste ponto o Sistema de Dívida AtívalComerciaI deverá gerar uma Guia 
Resumída contendo todas as dívidas do usuário e com o valor enviado 
para o cartório e será disponibilizado para o Cartórío fazer o acesso via 
autoatendimento, impressão e pagamento da mesma, seguindo a baixa 
normalmente no qual o Sistema já deverá estar conñgurado. 

. No caso de não pagamento, o CPF/CNPJ do usuário deverá ficar com 
Impedímento em Cartório de Protesto. O Sistema de Dívida 
AtivalComerciaI deverá Iiberar a dívida para negociação e esta no Ato da 
negocíação, irá emitir uma 'Carta de Cancelamento' para o Usuário Ieva- 
Ia ao Cartório para ser pago as taxas de Emolumentos gerados neste 
processo. 
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8- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA E 
FINANCEIRA PARA A DESPESA 

Para definição do valor estimado para esta contratação, foram observados 
media aritmética após pesquísa de preços com peio menos três 
fornecedores do ramo pertinente. 

8.1 R$ 133.006, 74(Cento e trinta e três mil, seis reais e setenta e 
quatro centavos) é o valor estimado para contratação de empresa para 
Iícenciamento de uso de sistemas de informática integrados de gestão 
admínístrava e comercial, para a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi- 
MG para o período de 12 (doze) meses. 

Na pIaniIha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos 
admigigos para participação nesta Iicitação. 

 
 
Lote Cód. Item V. Unit. 

Produto 
SAAE 

Especificação Quant. 
(R$) 

SUB 
TOTAL 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$)  
04863 Implantação e adaptação do novo 

Sistema de Gestão Administrativa, 
incluindo transferência do banco de 
dados do atual para o sistema a ser 
contratado. 

01 4.333,33 4.333,33 

 
04861 Sistema de Gestão Administrativa 

integrado dos módulos de: 
Contabilidade ( PPA e LDO, Elaboração 
Orçamentária e PIanejamento), 
Recursos Humanos (¡nc|uindo folha de 
pagament0), 
Almoxarifado, Patrimônio, Controle de 
frota de veículos, Compras e 
Licitações, e Portal da Transparência 
LAI. 

Unid. 12 5.316,67 63.800,04 

68.133,37 

 II 04864 Implantação e adaptação do novo 
Sistema de Gestão Comercial, 
incluindo transferência do banco de 
dados do atual para o sistema a ser 
contratado. 

01 5.033,33 5.033,33 

 

04362 Sistema de Gestão Comercial 
integrado dos módulos de: 
Requerimentos, Contas e Consumo, 
Atendimento ao Público, Divida Ativa, 
Autoatendimento via internet, 
Recebimento de Contas, Ordem de 
Serviços On Line, Recadastramento, 
Controle de ETA e Cobrança Via 
Cartórios de Protesto. 

Unid. 12 4.986,67 59.840,04 

64.873,37 

 

8.2- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte clotação 
orçamentária consignada nos Programa 17.122.0021.2165, e 
Elemento 3.3.90.39.00, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, 
ou da que vier a substituHa nos próximos exercícios, segundo o novo Plano 
de Classificação Funcional Programática, e demais disposíções contidas na 
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Leí n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, _da Lei n° 
8.666/93, em combínação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 
101/2000. 

9-CRONOGRAMAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM 
PRESTADOSz 

9.1-Os servíços a serem propostos deverão, quando contratados, ser 
executados por profissionais altamente capacítados, conforme 
comprovações apresentadas na Habilitação, devendo ainda que todos os 
profíssionaís da contratada prestem todos os referidos serviços com 
eñcíêncía, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos estabelecidos, 
visando atender todas as demandas apresentadas. 

9.2.-0 prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses 
consecutivos, a contar da data de assinatura do contrat0, podendo a 
duração estender-se pelo prazo Iegal previsto no artigo 57, IV, da Lei 
8666/93. ' 

9.3-O Sistema deverá ser entregue e implantado na Sede do SAAE, em 
prazo não superior a 110 (Cento e dez) días, contados a partir da data de 

. assinatura do Contrato, consíderando os prazos abaixo: 
- 05 (cinco) dias para instalação do Sistema, contados a partir da 

data de assinatura do Contrato, com a integração dos módulos 
dentro deste prazo, não podendo interromper as atividades 
normais do SAAE; 

- 90 (noventa) dias para a migração de dados, contados a partir da 
instalação do Sistema; 

I 15 (quínze) dias para treinament0, contados a partir da 
migração dos daclos. 

9.4-Os padrões de qualidade no âmbito desta contratação, serão aferidos 
com base no atendimento dos servíços realizados, e de acordo com os 
requisitos estabelecidos pelo SAAE neste EditaL 

9.5-Quaisquer serviços prestados ao SAAE pela gestão do contrato que não 
atendam aos padrões de qualidade serão rejeítados, não sendo objeto de 
faturamento e sujeitando-se ainda, a CONTRATADA as penalídades 
correspondentes a atrasos nos cronogramas citados neste Item 

9.6-A contratada deverá observar além das obrigações descritas na 
Cláusula XV do Edital, as citadas abaíxo: 
9.6.1.-Prestar os serviços com pessoal adequadamente capacítado nas 
dependências do SAAE 
9.6.2.-Refazer serviços nos prazos estabelecidos, quando eles 
apresentarem padrões de qualidade inferiores aos defínidos no edita¡, sem 
ônus adicionais para a CONTRATANTE 
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9.6.3.-Manter os seus técnícos informados quanto às normas disciplínares 
da CONTRATANTEr exigíndo sua fieI observância, eSpecialmente quanto à 
utilização e segurança das instalações. 
9.6.4-Credenciar junto à CONTRATANTE os proñssíonais da CONTRATADA 
autorizados a retírar e a entregar documentos, bem como daqueles que 
venham a ser designados para prestar serviços nas suas dependências. 
9.6.5-Possuir técnícos disponíveís para atendimento, suporte remoto elou 
assístido, manutenção e atualízação do sistema. Em caso de urgência ou 
quando não for possível o suporte remoto elou assistido, 0 atendimento 
deverá ser mediante vísita técníca, no prazo máximo de 12(doze) horas 
após a solicitação, sem ônus para o SAAE. 

9.7-O SAAE de Píumhí ajustará o Cronograma de Implantação dos 
Sistemas, conforme apresentado na proposta comercíal, se necessário e em 
comum acordo com o Contratado, tendo em vista a necessidade e 
organização na sua implantação, sendo esse prazo limitado ao definido no 
Termo de Referêncía 

10-ASSESSORIA TÉCNICA "IN LOCO" 

10.1. Uma vez realizado o treinamento dos usuários na fase de 
implantação, se posteriormente em função de qualquer motivo reievante, 
haja a necessidade de visíta em campo, a empresa contratada arcará com 
as despesas referentes as despesas de translado, hospedagem, 
alimentação, hora técnica trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e 
impostos que incidam sobre a viagem. 

11- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1- Cumpr¡r, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, 
bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados. 
11.2- Atender as solicitações de servíços de acordo com especificações 
técnicas, procedímentos de controle administrativos, cronogramas físicos 
que venham ser estabelecídos pelo SAAE. 
11.3- Manter o sistema de gestão comercial e gestão administrativa 
permanentemente atualizado e em adequado funcionamento, garantindo a 

manutenção dos dados. 
11.4- Permítir e facilitar a fiscalização, prestando os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
11.5- Iniciar a execução do contrato em até 10 (dez) dias após a data do 
recebímento da ordem de serviço que a autorizar. 
11.6- Conduzir os serviços em estrita observância às normas da Iegíslação 
Federal, Estadual e Municípa|, cumpríndo as determinações dos Poderes 
Públicos. 
11.7- Responder por danos causados diretamente ao SAAE ou a terceiros, 
decorrentes de cuipa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou o acompanhamento 
pelo SAAE. 
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11.8- Quitar por sua conta exclusíva todos os encargos técnicos, 
trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais, comerciais e todas as demaís 
despesas resultantes da execução deste contrato. 
11.9- Manter as condições de habilitação exigidas na Iicitação e manter-se 
compatível com todas as obrigações assumidas durante a execução do 
contrato. 
11.10- Guardar sigilo absoluto sobre todas as informações recebidas do 
SAAE e, bem assím, daquelas que venha a Ievantar ou conhecer durante 
execução do contrato, as quais não poderão ser utilizadas, sob qualquer 
pretexto, para finalidades outras que não a do cumprimento do objeto 
licitad0. 
11.11- Cuidar para que os elementosldados utilizados na execução dos 
serviços contratualmente previstos recebam tratamento sigiloso por todos 
e quaisquer de seus profissionais envolvidos no contrato, obrigando~se 
aínda a não reprodquos ou cedê-Ios sem prévia e escríta autorização do 
SAAE 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 

12.1- Permitir livre acesso dos empregados da contratada às instalações 
onde serão executados os servíços, independentemente de permissão 
prév¡a, desde que estejam devidamente credenciados, portando crachá de 
ídentificação e exclusívamente para execução dos serviços. 
12.2- Acompanhar direta ou índiretamente, a qualídade dos serviços 
executados, veríficando o atendimento às especificações e demais normas 
técnicas. 
12.3- Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato. 
12.4- Efetuar os pagamentos devídos, nas condições e forma estabelecidas 
no contrato. 

13-GESTÃO IFISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1-.A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 

fiscalizar o objeto desta Iicitação será os responsáveis por cada setor, 
sendo: Atendimento ao Público, Contabilidade, Tesouraria, Contas e 

Consumo, Recursos Humanos, Contratos e Licitações e Patrimônío Material 
e Transporte, para validação do perfeito atendímento aos serviços 
contratados, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 
§10 - A servidora clo SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
matrícula n° 0005, atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto 
contratuaL 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não 
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato 
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13.2 - A fiscalízação inspecionará os serviços, veríficando cumprimento das 
especificações técnicas, podendo rejeitá~|os, no todo ou em parte, quando 
estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especifícado. 

1.3.3 - A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a 
CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades ou faihas que 
porventura venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto 
contratual, podendo exigir a correção de serviços que julgar inaceítáveis, 
em comum acordo com a CONTRATADA. 

13.4-O prazo de implantação do sistema deverá respeítar do delimitado no 
Termo de Referência e ser detalhado no cronograma da proposta comercíal, 
anexo IV. 

13.5-O Servíço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi reserva-se o direito 
de não receber o serviço em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste ínstrumento convocatório, podendo apIicar as penalídades 
e sanções previstas ou rescindir o contrato e apIicar o disposto no art. 24, 
inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 

13.6 - O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, 
o que em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades 
ñxadas pelo Código CiviI. 

13.7- A fiscalização do MUNICÍPIO transmitirá por escríto as ¡nstruções, 
ordens e reclamações, competíndo-Ihe a decisão nos casos de dúvidas que 
surgirem no decorrer dos serviços. 

14-DA DEMONSTRAÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS SISTEMAS 

14.1-Dec|arado o vencedor do certame e como condíção de adjudicação e 
homoiogação do procedimento, este deverá realizar demonstração do 
sistema em data e horárío a ser designada pelo pregoeiro para que seja 
verificado o atendimento aos requisitos mínimos exigidos no item 7 do 
Termo de Referência Anexo I, para a Comissão de Avaliação designada 
pelo diretor executívo do SAAE conforme Portaria n° 050/2017 nas 
dependências do SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, 
onde a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada 
funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referênc¡a, que a empresa 
tenha declarado atender, em sessão pública. Para tanto, a empresa deverá 
trazer os equipamentos necessários e os módulos do Software devidamente 
confígurados, sob pena de desclassificação, podenclo a Comissão de 
Avaliação exigir a demonstração em equipamento pertencente à Entidade. 

14.2-Serão fornecidos pela Entídade os materíais necessários à apIicação 
da Avaiiação Técnica. 
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14.3-Os equipamentos utílizados para a Demonstração do Software fícarão 
retidos no Iocai da demonstração até a Iíberação dos mesmos peIa 
Comissão de Avaliação. Caso a Iicitante retire seus equipamentos do Iocal 
da demonstração, por qualquer período ou motivo antes do término da 
demonstração, considerar-se-á concluída a demonstração das 
funcionalidades do software. 

14.4-O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi /MG se valerá de 
uma Comissão de Avaliação devidamente nomeada e composta pelos 
servidores responsáveís peios setores de: Contas e Consumo, Recursos 
Humanos, Licítações e Contratos, Patrimônio Materiai e Transporte, e a 

contratada responsável pelo setor de Contabílidade e Tesouraria, o servídor 
responsável pelo Setor Administrativo e Financeiro, acompanhados pelo 
Técnico em Informática Sr. Wilson Faria Fígueiredo que é 
contratado da autarquia para prestar servíços de assístência as 
máquinas e equipamentos, observados os artigos 67 a 76, da Lei 
Federal n98.666/93.. 

14.5-Na demonstração o sistema que atender a no mínimo 95% (noventa e 

cínco por cento) dos requisitos conforme descrito no item ESPECIFICAÇÕES 
FUNCIONAIS OBRIGATÓRIAS DOS SISTEMAS poderá ser aprovado, desde a 

ampresa Iicitante se comprometa a no prazo máximo de 1 (um) mês para 
implementar as funções não atendidas, sob pena de aplicação de sanções e 
multas contratuais. 

14.6-Na hipótese do não atendímento aos requisitos discríminados no 
presente Termo de Referêncía pela empresa Iicitante na demonstração da 
amostra do sistema, o PREGOEIRO convocará a empresa iicitante 
subsequente, na ordem de classificação, para que se habifitada faça a 
respectiva demonstração do sistema, sendo avaliada nos mesmos molcles 
da empresa Iicitante anteríor, e assim sucessivamente, até a apuração de 
um software que atenda todas as exígêncías do Termo de Referência. 

15- DO BANCO DE DADOS 

Todos os dados (informações) constantes do banco de dados da Entidade é 
de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG. 

16- CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-FUNCIONAIS GERAIS 

A Iícença de uso do Software deverá ser fornecida para a Entidade durante 
toda a vigêncía do contrato e suas prorrogações, caso haja necessídade. 
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17 - DO PAGAMENTO 

17.1 - O pagamento pela im Ianta ão do sistema, a qual compreenderá 
a conversão dos dados, a comprovação de sua consistência, o treinamento 
dos usuários e a impiantação definitiva, obedecerá às seguintes regras: 
17.1.1 - 30% (tr¡nta por cento) após a conversão dos dados e 
comprovação de sua consistência; 
17.1.2 - 30% (tr¡nta por cento) após o treinamento dos usuários; 
17.1.3 - 40% (quarenta por cento) após concluída a implantação definítiva 
do sistema e comprovado 0 seu perfeito funcionamento mediante TERMO 
DE ACEITAÇÃO expedido pelo SAAE. 

 

17.2 - 0 pagamento pela prestação do serviço de locagão do sistema 
será feito em parcelas mensais, iguais e sucessivas e só após a ímplantação 
deñnitiva do sistema e comprovado o seu adequado funcionamento, de 
acordo com as seguíntes regras: 
17.2.1 - O pagamento será efetuado mensalmente e em até 07 (sete) dias 
úteis da apresentação da respectiva nota fiscallfatura, devendo cada nota 
fiscailfatura estar obrigatoriamente acompanhada das provas de 
regularidacle da CONTRATADA perante as Fazendas Federal, Estadual, 
Municipal, Seguridade Social e FGTS. Valor este referente à manutenção e 

suporte do mês faturado; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração 
(pro rata die), sobre o valor da fatura 
17.2.2 - O pagamento somente será efetuado após a conferência e 
aceitação da nota fiscallfatura pelo Setor Administrativo e Financeiro do 
SAAE , a qual requererá à Diretoria Executiva, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis contados da apresentação da nota fiscallfatura, a Iiberação do 
respectívo pagamento. 
17.2.3 - Havendo irregularidade, ínexatidão ou erro no faturamento elou 
na emissão da nota físcal/ fatura o prazo para pagamento será contado da 
data de sua reapresentação devidamente reguiarizada. 

17.3 - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado 
preferencialmente através de Boleto Bancário ou por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventuaimente, por 
outra forma que víer a ser convencionada entre as partes, sem nenhum 
ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

17.4 - 0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente de Iíquidação, 
qualquer obrigação fínanceira decorrente de penalidade ou inadímplência, 
sem que isso gere direito à alteração de preços, correção monetáría, 
compensação financeira. 

17.5 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 
adjudícatária dará ao SAAE PIUMHI-MG pIena, geral e irretratável quitação 
da remuneração referente aos valores nela discriminados, para nada mais 
vir a reclamar ou exígir a qualquer título, tempo ou forma. 

Q 
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17.6-0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de 
serviços, objeto desta Iícitação, nos seguintes casos: 
a - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento Iícitatórío, o fornecedor será notifícado para regularização 
no prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis, independentemente da aplicação 
das penalidades cabíveís; 
b - Obrigação do Fornecedor com terceíros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
c - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da 
execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
d - Não cumprimento das obrigações contratuaís, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fomecedor atenda a cláusula infringida. 

17.7 - Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

17.8-No preço ajustado no presente contrato incIuem-se todas as despesas 
verificadas tais como transporte do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárías, fiscais, etc. 

17.9 - Uma vez paga a importância discrimínada na nota fiscal, a 
adjudicatária dará ao SAAE piena, geral e irretratávei quitação da 
remuneração referente aos valores nela discrimínados, para nada mais vir a 
reclamar ou exígir a qualquer títqu, tempo ou forma. 

18- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1. - O prazo de vigência do contrato será de ............... , iniciando-se 
na data de ...... /......./........ e encerrando-se na data de 
....... /.............../, contados após assínatura do contrato e emissão da Nota 
de Empenho nos termos da Le¡, podendo a qualquer tempo ser alterado ou 
prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo 
aditivo, conforme art. 57 da Iei 8666/93. 
II - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que Ihe foram ímpostas pela Lei Federal 
8.883/94, o presente Contrato será, cancelado, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

19-SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumídas, o SAAE Piumhi-MG 
poderá aplícar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa 
prévia prevista no artigo 87, § 20 e os recursos do art. 109, ambos da Lei 
n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteís: 

a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária de participar em Iícitação e impedimento de 
contratar com o SAAE Piumhi-MG peIo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para Iícitar ou contratar com o SAAE Piumhi- 
MG. 

e) As sanções previstas nos íncisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
f) Fícará impedida de Iícitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantído o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabílitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 70 da Lei Federal n° 10.520/02, no que couber, e também: 

- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fisca|; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 
empenho. 
- O cometimento das ilegafidades descritas nas alíneas “a” a “g” implica o 
descredenciamento do cadastramento de fornecedores do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhí-MG. 

20 - CONDIÇÕES GERAIS= 

Solicitações para desenvolvimento, adaptações ou personalizações 
específicas para o SAAE de Piumhi, exceto aquelas para adaptação Iegal, 
serão orçadas e cobradas caso a caso, mediante aprovação da Contratante. 
Deverão ser formalizadas à Contratada, que anatisará o requerimento e 

sendo passível de desenvolvímento, será apresentada a proposta com os 
custos relativos. 

A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, 
nos termos do artigo 62 da Lei n° 8.666/1993 
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ANEXO II - MODELO PLANILHMÉOPOSTA COMERCIAL_ 
     

PROCES§O LICITATÓRIO N° 253l2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 07I2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LLCENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE 
INFOIÊMATIÇA INTEGRADOS DE GESTAO ADMINISTRAVIA E COMERCIAL, PARA A 
GESTAO PUBLICA DA AUTARQUIA §AAE PIUMHI-MG, COM OS SERVIÇOS DE 
CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇAO, MIIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, 
TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE 
O PERÍODO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 

DO EDITAL. 
Identificação do licitante: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mai|: 
Telefonelfax: 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualiñcação:  

\) 

Lote Cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Quant. V. Unit. 
(R$) 

SUB 
TOTAL 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$)  
04863 Implantação e adaptação do 

novo Sistema de Gestão 
Administrativa, incluindo 
transferência do banco de dados 
do atual para o sistema a ser 
contratado. 

01 

 

04861 Sistema de Gestão 
Administrativa integrado dos 
módulos de: 
Contabilidade (PPA e LDO, 
Elaboração Orçamentária e 
Planejamento), Recursos Humanos 
(inc|uindo folha de pagamento), 
A1moxarifado, Patrimõnio, Controle 
de frota de veículos, Compras e 
Licitações, e Portal da 
Transparência LAI. 

Un¡d. 12 

 II 04864 Implantação e adaptação do 
novo Sistema de Gestão 
ComerciaL incluindo transferência 
do banco de clados do atual para o 
sistema a ser contratado. 

01 

 

04862 Sistema de Gestão Comercial 
integrado dos módulos de: 
Requerimentos, Contas e 

Consumo, Atendimento ao Púbiico, 
Divida Ativa, Autoatendimento via 
internet, Recebimento de Contas, 
Ordem de Serviços On Line, 
Recadastramento, Controle de ETA 
e Cobrança Via Cartórios de 
Prote5t0. 

Unid. 12 
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VALIDADE DA PROPOSTA: 
ATENDIMENTO TÉCNICO: 
VIA REMOTA( telefone, internet, etc) : Sem custos adicionais 
NA SEDE DA CONTRATADA: Sem custos adicionais 
NA SEDE DO SAAE: Uma vez realizado o treinamento dos usuários na fase de 
implantação, se posteriormente em função de qualquer motivo relevante, haja a 
necessidade de visita em campo, a empresa contratada arcará com as 
despesas referentes as despesas de translado, hospedagem, alimentação, 
hora técnica trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e impostos que 
incidam sobre a viagem. 

 

TREINAMENTOS= 
Os treinamentos serão processados em conjunto com as instalações /imp|antações, 
compreendendo a total transferência de conhecimentos nos sistemas. 

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições e especificações 
constantes deste EditaL 

Valor totaI da proposta (expresso ern algarismos e por extenso): (no preço 
proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados todos os custos, inctusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações 
inerentes ao fornecimento do objeto). 

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 dias contados da data-Iimite prevista 
para entrega da proposta, conforme art. 64, § 30 da Lei n° 8.666/93. 

Local e Data 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 
Local e data  

Carimbo da empre5a/ Assinatura do responsável 
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PORTARIA-SAAE-PIU-O5I2017 

“DESIGNA PREGOEIRO E NOMEIA ElePE DE 
APOIO PARA ATUAREM NAS LICITAÇOES. NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCiAL E 

PREGÃO PRESENClAL NO REGISTRO DE 
PREÇOS, NOPERIODO DE JANEiRÇ DE 2017 A 
DEZEMBBO DE 2017 E DA OUTRAS 
PROVEDENCIAS.” 

O Dáretor Executivo do Servíço de Água e Esgoto de PiumhL Mmas 
Gerais. no uso de suas atribuições iegais que lhe confere a Resolução n° 127í2016 
de 7107120185 críada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Sewiço Autónomo de 
Água e Esgoto de PiumhL Mínas Gerais, com o objetivo de implementar a 
modaiídade de Iicitaçâo do tipo PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO PRESENCIAL 
NO REGISTRO DE PREÇOS, reguiamentada peio Decreto Municipai n° 2.887l2010 
(|nstituí o Pregão), e Resotução 118i2013 (!nstitui o Sistema de Registro de Preçosy 
em cumprímento a Lei Federa! n° 10.520f2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

RESOLVEZ 

Art. 1° - Designar. para exercer a atribuíções Iegaís de Pregoeíra na 
reaâizaçâo de compras na modaiidade de Iicítação tipo PREGÃO PRESENCIAL E 
PREGÁO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS, a servãdora púbíica de 
carreira dc SAAE de Piumhí-MG Maria das Graças Ferreira Barros Gouíart, por 
meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais económica. segura e 
efêciente para 0 SAAE de Piumhí-MG. 

Art 2° - Como equipe de apoio fícam nomeadas. as seguintes servidorasz 

_ _ - ORlGINAL 
TItuiares . coNFERE CÊÚÊADO NESTA 
- María Luciana Goulart de Castro SE1QESÉUPINÉ~ - Sônia Roseni Costa ^U p uMHl - 

- Ailton Francisco Figueiredo p1UMHL   
Art. 3° - As servidoras acima designadas. quando con 

apresentar~se á Pregoeira para atuarem nas sessões, dos pregões, no dia e hora 
marcados. . 

Art 4° - A Pregoeira e sua equípe de apoio realízarão as seguintes atividadesz 

i - O credenciamento dos interessados; 
íi - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 
habiiitação; 

;_' Z_. l 
¡_ 



).'3 

  PIW 
Serviço âuiônomo de Água e Esgato 

macniuiâíênetggiincxnnhhr CNPJz 23.782.8'16J'üílí)1 ííi 
A urarqszía Mzmicípal iLei WSSFXM 

Pçs Zscca Swrem li 'I --._3';935-001_§ PlkêkliíiñlG -. "l"::l›aihx $?«33?!~1552 

Ill - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 

ciassifioação das propostas; 
iV- A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
lance de menor preço; 
V - A abertura dos enveiopes de documentos de habilitação; 
VI ~ A adjudicação da proposta de menor preço; 
Vii ~ A elaboração da ata; 
Vãli - A ccndução dos trabaihos da equipe de apo¡o; 
IX - O recebimenta exame e o parecer sobre os recursos; 
X - O encamínhamento do processo devidamente instruido, após a adjudicaçàq à 

autorãdade competente para fíns de homotogação; 

 

\ ArL 5° - O mandato dos servidores acima nomeados terá vigência até 

311dezembr012017, possibilitada a recondução. 

Art. B° - Os servidores nomeados desempenharão suas atribuições 
concomitantes com as de seus respectivos cargos e funções. ' 

Art. 7° - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
' '- \ ' ' SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

Plumhl MG, 02 de Janelro de 2017. AUTARQLÉI|Ê _    IL üm 
Eng. ooÉcao DA SlLVA MELO 

Diretor Exeàutivo do SAAE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abet 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781.346¡0001-04 CEP 37925000 - Piumhi - MG 

- Tel.: (37) 3371-9950 

DECRETO N° 2.887/2010 

“Regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, 
para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 
providências. ” 

O Prefeito Municipal de Piumhi, Minas Gerais, ARLINDO 
I BARBOSA NETO, no uso de suas atribuições legais e com a faculdade que lhe 

confere a legislação pertinentez 

DECRETAz 

Art. l2 - Este Decreto estabelece normas e procedimentos relatívos à 

lícitação na modalidade de pregão, destínada à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbíto do Munícípio, qualquer que seja o Valor estimado. 
›-\ 

Paragrafo un1c0. Subord1nam-se ao reglme deste Decreto, os órgãos 

da Admínistração Direta e Indíreta do Município. 

Art. 9 - Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa peIo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feíta em sessão pública, por meío de 

propostasde preços escrítas e lances verbais. _ 

Art. 39 - Os contratos celebrados peÍo Município, para a aquisição 

de bens e serviços comuns, serão precedídos, prioritaríamente, de licitação pública 

/ 1 / 
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na modaiidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre 

os interessados, a compra maís econômica, segura e eñciente. 

§ 12 - Dependerá de regulamentação especíñca a utilízação de 

recursos eletrônícos ou de tecnologia da informação para a realização de licitação 

na modalídade de pregão. 

§ 22 - Consíderam-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetívamente defmidos no 

objeto do editaL ern perfeita conformidade com as especiñcações usuais 

praticadas no mercad0. 

Art. 42 - A licítação na modalidade de pregão é juridicamente 

condícíonada aos princípios básícos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralídade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

Vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objctívo, bem assim aos 

princípíos correlatos da celerídade, fmalídade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetíva das propostas. 

Parágrafo único. As normas discíplinadoras da Iicitação serão 

sempre ínterpretadas em favor da ampliação da disputa enüe os interessados, 

desde que não comprometam 0 interesse da Administração, a ñnalidade e a 

segurança da contratação. 

Art. 52 - A licitação na modaiídade de pregão não se aplica às 

contratações de obras e serviços cle engenharia, bem como às locações 
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imobíliárias e alienações em geraL que serão regidas pela legíslação geral da 

Adminístração Públíca. 

Art. 69 - Todos quantos participem de Iicitação na modalidade de 

pregão têm díreíto público subjetívo à ñel observâncía do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

desenvolvímento, desde que não interñra de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. 

Art. 79 - À autoridade competente, designada de acordo com as 

atribuições previstas no estatuto do órgão, cabez 

I - determínar a abertura de licitação; 

II - designar o pregoeiro e _os componentes da equipe de apoio; 

III - ldecidir os recursos contra atos do pregoeíro; e 

IV -;homologar o resultado da licitação e promover a celebração do 

c ontrato. 

Parágrafo único. Somcnte poderá atuar como pregoeiro o servídor 

que tenha realízado capacítação especíñca para exercer a atribuição. 

Art. 82 - A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

I - a definição do objeto deverá ser precísa, suñciente e clara, 

Avedadas especiñcações que, por excessivas, inelevantes ou desnecessárias, 
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límitem ou frustrem a competíção ou a realização do fomecímento, devendo estar 

reñetida no termo de referência; 

II - o termo de referência é 0 documento que deverá conter elementos 

capazes de propíciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, consíderando os preços praticados no mercad0, a deñnição 

dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 

III - a autorídade competente ou, por deIegação de competência, o 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da 

Adminístração, deveráz 

a) deñnir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 

forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo dé referência elaborado peIo 

requísitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas as especiñcações 

pratícadas no me_rcado; 

b) justificar a necessidade da aquisíção; 

c) estabelecer os critérios de aceítação das propostas, as exigências de 

habilítação, as sanções administratívas aplicáveis por ínadimplemento e as 

cláusuias do contrato, ínclusíve com ñxação dos prazos e das demais condíções 

essenciais para o fomecimento; e 

d) designar, dcntre os servidores do órgão ou da entidade promotora 

da lícitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de 

' apoio; 

í 
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IV- constarão dos autos a motivação de cada um dos atos 

especíñcados no inciso anteríor e os índispensáveis elemçntos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estímativo e o cronograma 

físico-fmanceiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Administração; e 

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço 0u, se for 

\^ 0 caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as rx 
especiñcações técnicas e os parâmetros mínímos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições deflnídas no editaL 

Art. 92 - As atribuíções do pregoeiro incluem: 

I - o credenciamento dos ínteressados; 

II - 0 recebímento dos envelopes das propostas de preços e da 

documentação de habílitação; 

III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seutexame e 

d a classiñcação doâ proponentes; 

IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha 

da proposta ou do lance de menor preço; 

V - a adjudicação da proposta de menor preço; 

VI - a elaboração de ata; 

VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - 0 recebimento, o exame e a decísão sobre recursos; e 
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IX - o encaminhamento do processo devídamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, Visando a homologação e a contratação. 

Art. 10. A equipe de apoio deverá ser integrada por 03 (três) 

servidores munícipais, sendo que pelo menos 02 (dois) deverão ocupar cargo 

efetivo na Adminístração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente 

do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

ArL 11. A fase externa do pregão será iníciada com a convocação 

dos interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meío de 

publicação de aviso em função dos seguintes limítes: 

a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 650.000,00 

(se_iscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Jornal de Circulação Local; 

2 - Quadro de Avisos da Prefeitura. 

b) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Diário Oñcial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

3 - Jornal de círculação locaL e; 
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4 - Quadro de Avisos da Prefeitura.” 

II - do edital e do aviso constarão deñnigião precisa, suñciente e 

clara do objeto, bem como a indícação dos locais, dias e horários em que poderá 

ser lida ou obtida a íntegra do editaL e o local onde será realizada a sessão pública 

do pregão; 

III - o edital ñxará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da 

publicação do aviso, para os ínteressados prepararem suas propostas; 

IV - no día, hora e local designados no edita1, será realizada sessão 

pública paxa recebímento das propostas e da documentação de habilítação, 

devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame; 

V - aberta a sessão, os ínteressados ou seus representantes legais 

entregarão ao pregoeíro, em envelopes separados, a proposta de preços e a 

documentação de habilitação; 

VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as 

propostàs de preços e classiñcará o autor da proposta de menor preço ou de maíor 

desconto e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou as que 

tenham apresentado em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de maíor desconto; 

/ 
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VII - quando não forem veriñcadas, no mínimo, \três propostas 

escrítas de preços nas condições deñnidas no incisg anterior, o pregoeíro 

classifxcará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que 

seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas; 

VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances 

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

Valores distíntos e decrescentes para o menor preço ou, se for o caso, valores 

distintos e crescentes para o maior desconto; 

IX - o pregoeiro convidará índividualmente os licitantes 

classiñcados, de forma seqüenciaL a apresentar lances verbais, a partir do autor da 

proposta classiñcada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, 

ou a partir do autor da proposta classificada de menor desconto e os demais, em 

ordem crescente de desconto; 

X - a desistêncía em apresentar lance verbaL quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do últímo preço apresentado pelo 1icitante, para efeito de ordenação 

das propostas; 

XI - caso não se realizem lances Verbais, será Veríñcada a 

confonnidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação; 
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XII - declarada encerrada a etapa competitíva e ordenadas as 

propostas, o pregoeíro examinará a accitabilidade da primçíra classiñcada, quanto 

ao objeto e va10r, decidindo motívadamente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para conñrmação das suas condições habilitatórías, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastrado o díreíto 

de apresentar a Certidão de Regístro Cadastral emitida pelo Munícípio, desde que 

previsto no ato convocatório; 

XIV - constatado o atendímento das exigêncías ñxadas no editaL o 

lícitante será declarado venced0r, sendo-lhe adjudicado _o objeto do certame; 

XV - se a oferta não for aceitável ou se o Iicitante desatender às 

exígêncías habilitatórias, o pregoeíro examinará a oferta subseqüente, Veriñcando 

a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na Ordem de 

classiñcação, e asSim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao editaL sendo o respectívo 1icitante declarado vencedor e a ele adjudicado 0 

objeto do certame; 

XVI - nas sítuações previstas nos incisos XL XII e XV, o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço me1h0r; 

XVII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manífestar 

ímediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, flcando os 
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demaís lícitantes desde logo íntimados para apresentar contra-razões em igual 

número de días, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo- 

lhes assegurada Vista imediata dos autos; 

XVIII - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito 

suspensívo; 

XIX - o acolhimento de recurso imponará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentaí5, a autoridade competente homologará a adjudícação para 

determinar a contrataçã0; 

XXI - como condição para celebração do contrato, o licitante 

vencedor deverá manter as mesmas condíções de habilítação; 

XXII - quando o proponente vencedor não apresentar situação 

regular, no ato rda assinatura do contxato, será convocado outro 1icitante, 

observada a ordem de classiñcação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessívamente, sem prejuízo da apIicação das sanções cabíveis, observado o 

disposto nos incisos XV e XVI deste artígo; 

XXIII - se o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, 

injustiñcadamente, será aplicada a regra estabelecida no ínciso XXIL 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser 

superior a 01 (um) ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 

10 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e 

respectívos contratos, obedecido o dísposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata de Regístro de 

Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, quando a 

proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta norma. 

Art. 13 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data flxada para 

recebímento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

provídências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 12 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§29'Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a rçalização do certame. 

Art. 14 - Para habílitação dos Iicitantes, será exigida, 

exclusivamente, ra documentação prevísta na legislação geral para a 

Administração Públíca, reIativa àz 

I - habilitação jurídica; 

II - qualiñcação técnica; 

III - qualiñcação econômico-f1nanceira; 

ll 
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IV - regularidade ñsca1; e 

V - cumprimento do disposto no ínciso XXXIII do art. 79 da 

Constituição da República Federativa do Brasíl e na Lei n52 9.854, de 27 de 

outubro de 1999. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao di5posto 

nos incisos I, III e IV deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastrai do 

setor de licitações do Município, desde que previsto no editaL 

Art. 15 - O licitante que enáejar o retardamento da execução do 

cename, não mantíver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, ñzer declaração falsa ou cometer fraude ñscaL 

garantido o díreito prévio da citação e da ampla defesa, ñcará impedido de lícitar 

e contratar corn a Administração, pelo prazo de até cínco anos, enquanto 

perdurarem os mbtivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilítação perante a própria autoridade que aplícou a penalidade. 

Parágrafo único. As penalidades serão obrígatoriamente registradas 

no sistema de registro cadastral do Munícípio, e no caso de suspensão de 1icítar, 0 

licitante deverá ser descredencíado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital e no contrato e das demais comínações legais. 

Art. 16 - É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

12 
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II - aquisição do edital pelos licitantes, como condíção para 

particípação no certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fomecímento do edítaL que não serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráñca, e aos custos de utilízação de recursos de tecnologia da informação, 

quando for o caso. 

Art. 17 - Quando permitida a panicipação de empresas estrangeiras 

na licitação, as exigências de habílitação serão atendidas mediante documentos 

equívalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 

jurarnentad0. 

Parágrafo único. O lícitante deverá ter procurador residente e 

domicilíado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder 

administrativa e júdicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato 

com os documentos de habilitação. 

Art 18 - Quando perrnitida a participação de empresas reunidas em 

consórcio, serão observadas as seguintes normasz 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcío, com índicação da empresa-líder, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 

representante das consorciadas perante a Admjnistraçãm 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habílítação exigida no ato convocatórío; 

13 
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III - a capacidade técnica do consórcío será representada pela soma 

da capacidade técnica das empresas consorciadas; 

IV- para ñns de qualiñcação econômico~f1nanceira, cada uma das 

empresas deverá atender aos índices contábeís deflnidos no editaL 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma 

1icitação, de maís de um consórcio ou isoladamente; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis 

pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a Vigência do 

contrato; e 

VII _ no consórcío de empresas brasileiras e estrangeíras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I 

deste artígo. 

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, déverá ser 

promovída a constituição e o rcgístro do consórcio, nos tennos do compromisso 

referido no inciso I deste artigo. 

Art. 19 - A autoridade competente para determinar a contratação 

podcrá revogar a licitação em face de razões de interesse públíco, derivadas de 

fato superveníente devidamente comprovado, pertinente e suñciente para 

justiñcar tal conduta, devendo anulá~1a por ilegalídade, de ofícío ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e ñmdamentada 

§ 12 A anulação do procedimento licitatórío induz à do contrato. 

14 
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§ 22 Os licitantes não terão díreito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento lícitatório, ressalvado o díreitp do contratado de boa-fé 

de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrat0. 

Art. 20 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

decorrentes, no exercício ñnanceíro em curso. 

Art. 21 - O Município publicará no Quadro de Avisos, o extrato dos 

contratos celebrados, no prazo de até trinta dias da data de sua assinatura com 

indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 

sujeitará o servidor responsável a sanção administrativa. 

Art. 22 - Os atos essencíais do pregão, ínclusive os decorrentes de 

meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, 0 seguinte: 

I - justiñcativa da contratação; 

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, 

orçamento estimativo de custos e cronograma Íísico-f1nanceiro de desembolso, se 

for o caso; 

III - planilhas de custo; 

IV - garantia de reserva orçamentáriag com a indicação das 

respectivas rubricas; 

15 
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V - autorização de abertura da licitação; 

VI _- designação do pregoeiro e equipe de apbio; 

VII - parecerjurídico; 

VIH - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - mínuta do termo do contrato ou ínstrumento equivalente, 
conforme o caso; 

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação 

analisada e dos documentos que a instruírem; 

XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o 

regístro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, 

na ordem de classiñcação, da análise da documentação exigida para habilitação e 

dos recursos interpostos; e 

XIIF comprovantes da publícação do aviso do edítal, do resultado da 

licitação, do extrato do contrato e dos demaís atos relatívos a puincidade do certame, 

conforme o caso. 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogañdo~se as di3posições em contrário, em especíal o Decreto n° 2.797/2009. 

Píumhi-MG, 03 de maio 2010. 

MMMVZ f 
Prefeito Municipal 

j 16 



_')'J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi - MG 

TeLz (37) 3371-9950 

ANEXO I t 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consumo 

1.1 Água mineral 

1.2 Combustível e lubriflcante 

1.3 Gás 

1.4 Gênero alimentício 

1.5 Material de expediente 

1.6 Matérial hOSpitalar, médico e de laboratório 

1.7 Medicamentos, drogas e ínsumos farmacêuticos 

1.8 Matéríal de limpeza e conservação 

1.9 Oxigênio 

_1.10 Uniforme 

2. Bens Permanentes 

2.1 Mobiliário 

2.2 Equípamentos em geraL exceto bens de informátíca 

2.3 Utensílíos de uso geral, exceto bens de ínfonnática 

/ ” 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

2.5 Mícrocomputador de mesa ou portátil ("n0tebook"), monitor de Vídeo e 

impressora 

SERVIÇOS COMUNS 

l. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 

2.2. Manutenção 

3. Serviços de Assinaturas 

3.1. Jornal 

3.2. Períódico 

3-3. Revista 

3.4 TeleVísão Via satélite 

3.5 Teleyisão a cabo 

4. Serviços de Assistência 

4.1 . Hospitalar 

;4.2. Médica 

.4.3. Odontológica 

5. Serviços de Atividades Auxiliares 

5. 1. Ascensorista 

5.2.. Auxiliar de escritórío 

// _, IS / 
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5.3. Copeiro 

5.4. Garçom 

5 .5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

5.8. Secretária 

5.9. Telefonista 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12. 

13. 

14. 

ís. 

16. 

17. 

18. 

Serviços de Confecção de Uniformes 

Serviços de Copeiragem 

Serviços de Eventos 

Serviços de Filmagem 

. Serviços de Fotografia 

. Serviços de Gás Natural 

Sewiços de Gás Liqüefeito de Petróleo 

Serviços Gráficos 

Serviços de Hotelaria 

Serviços de Jardinagem 

Serviços de Lavanderia 

Serviços de Limpeza e Conservação 

Serviços de Locação de Bens Móveis 
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19. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

20. Serviços de Manutenção de Bens Móveis 

21. Serviços de Remoção de Bens Móveis 

22. Serviços de Microñlmagem 

23. Serviços de Reprograña 

24. Serviços de Seguro Saúde 

25. Serviços de Degravação 

26. Serviços de Tradução 

27. Serviços de Telecomunicações de Dados 

28. Serviços de Telecomunicações de Imagem 

29. Serviços de Telecomunicações de Voz 

30. Serviços de Telefonia Fixa 

3l. Serviços de Telefonia Móvel 

32. Serviços de Transporte 

33. Serviços de Vale Refeição 

34. Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva 

35. Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 

36. Serviços de Aperfeiçoamento, capacitação e treinamento 
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LEI COMPLEMENTAR N° 2512010 

Institui o Estatuto Municipal da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno 
Porte e da Micro Empreendedor Individual 
e dá outras providências 

A Cãmara Municipal de Piumhí aprovou e eu, Prefeito Municipai, sanciono 

_ _ 7 CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E no MICRO EmREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

. "Art. 1°. Esta lei instituí o Estatuto Municipal da Microempresg da Empresa de 

Pequcho Porte e do Micro Eàxpreendedor Individua1, no âmbiio do Município de Piumhí- 

'M_ináà Gçrais, cujo objetivo é estabelecer tratamento leg2+ de caráter diferenciado e 

\favorecido'; como um dos ínstnnnentos propulsores do des nvolvimento econômico e 

social deste munícípio nos termos da Lei Complementar n° ;23, de 14 de dezembro de 

.2006 é da Leí Complementar n° 128, de 19 _de dezembro de ZOQEL 

\ . - l . - 

_ _- À§ 1°. O traIamento eSpecíñco à Microempresa Empresa _e Empresade Pequeno 

Porte enc0ntra-se flmdado no arL 179 da Constituiçãn FederaL 

V § 2°. O tzatamento especiñco ao Micro Empreendedor Individual,'çncohfrãeàe -- 

fundado na Leí Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008. ' ' 

Art. 2°. Beneñciam-se desta lei as Pessoas Jurídicas classíñcadas- corho 

Microempreseu Empresa de Pequeno Porte e Micro Bmpreendedor Individual de acordo 

_ COm ós parámetros legais estabelecídos nas legislações de ãmbito nacional e estadual,_ 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

/. 
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_ Eátadb de Míhas Gerais _ 

Parágrafo único. Serão observadas as regtúamentações do Comítê Gestor .do 

nistério da Fazendzg Fórum Permanentà das 
Simples Naciona1, vincxúado ao _Mi 
Microempresas e Empresas de Pequeno -Porte, e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

vinculado ao Mirústério dc Desenvolvimento, Indústría e Comércio Exteríor. 

Art 3°. M disposições estabelecidas nesta leí prevalecerào sobre as demaís 

ões e regulamentos vigentes no Município, para fms de aplicação exclusivamente à 

Iegislaç 
Pone e ao Micro Empreendedor IndíviduaL 

Microempresa Empresa de Pequeno 

Art.' 4°. Todos os órgãos vínculados à Adminisuaçào Públicá Muxúcipal_, incluindb 

as autarquías e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

convênios, contraxos e añns, enñm, no que couber, o 

empresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

as empresas, 
' instmmentos de ajuste públícos, 

tratatnento diferenciado e faciiítador à Micro 

_ \ Micrp Empreendedor IndividuaL 

CAPÍTULO Il 
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESL EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

. E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

_ _ Art. 5°. Ê oonsíderada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a socíedade 

-' êmiiràsárig a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal n° 

._ \1-0.4'0›6 Êfde 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscrítos no Registro de Empresas 

' Mefcàntis ou no Kegistro Cívü de Pessoa Jurídica, cogfonne o caso, e que se enquadrem 

: nós bgrãmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leís Complementates 

_ _n°. 1231f2006 e n° 12812008 e nos regulamentos expeaídos pelas instãncias descritas no art. 

2° daLei Cómplementar n° 123/2006.  Arh 6°. É considerado Micro Empreendedor Indívidúal o_ empresário a que se 

fefere ó m 966, da Lei n° 10.406 de 1o de Ianeiro de 2002, do Código Civil, e ao 

.é'stabelecído pela Lei Compiementax n° 128 , de 19 de dezembro de 2008. 

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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Art. 7°. Com ó objetivo de orientar, facilitar e simpliñcar os procedimentos para 

'os empreendedores, visando o regístro de empresas no fnunícípio, devçrá ser criada a 

“Casa do Empreendedor”, em parceria com as entídades civis de apoio _ao Comércío, 

Íhdúlsíña Agronegócios e Sórviços, mediante convênío, devidamente aparelhada com 

equipamemos imeriigados ao sistema de infonnática da Prefeimra Munícipal de Piumhi as 

seguintes fmalidades; 

I- - COncentrar o atendimento ao público no que se refere as oñentações 

l heééssáñas à àbértura. regularização ñscal e tributáxia e baíxa de empresas no município, 

Énclúsiâe aquelas Que envolvam órgãos de outras esferas públicas, de modo a evitar a 
duplicidade der exigências e garantir a líneaxidade e agilidade do processo, da perspectiva 

do usuárim 

II - íiüomar ao empresárío todas as exigências legaís a serem cumpridas nas 

\ esferas municipaL estadual e federaL para aberturan ñnicionamento e baíxa de empresa; 

I III - dísponibilizar ao empresário todas as ínformações para que o mesmo se 

certiñque, antes de iniciar o processo de abemlra da empresag de que não terá restríções 

- félàtivás às suas escolhas quanto ao tipo de negócio, zoneamento e raño social no que diz 

fgspeiçq a homonímím 
l - .- l IIVF disponibilízar em meios elemônicos de comunicaçâo oñciais as infonnações 

' neçéssáriàí à emíssão da certidão de zoneamento, ínscrição municipal e alvaifá de 
flmcionamento, mantendo-as atualizadas; 

V= 4- disponíbilízar referências ou atendimento consultivo paxa empresários e ' 

demàís Énteressados em ínfonnações de natureza admízústativa mercadológica gestão de 

Épessoas e produção; ' 

VI - disponibílizax informações atualizadas sobre os pxincipaís tipos de negóçiosl _  
instalados no munícípio; r - _ . r -' 

V VII - disponibilizar infonnações atualizadas sobre captação dé bfédiídrpélar - l 

Microempresm Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individua1; " _ _ _ 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilâtálríó ácessâdà  .. 
Microempfesg Empresa de Pequeno Porte e do Mícro Empreendedor Individuai do J 

/ 
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munícipio abs Progamas de Compras Govemamentaís no âmbito muxúcipaL estadual e 

federàh _ 

IX - oferecer ínfra-estrutura adequadá paIa todas as atividades deSÇIitas neste 

artigo, íncluíndo o acesso à Intemet pelos usuários; 

§ 15h Na hípótese de indefarimento do alvará ou inscríção municipal o empresário 

será infonnado sobre os ñmdamemos do indeferimento e receberá orientação para 

regularização de sua síniação, de acordo com as exigências 1egais. 

§ 29= Para a consecução dos objetivos da Casa do Bnlpreendedon a Adrrúnistração 

' Municipal poderá ñrmax parcería com outras instituições congêneres, visando oferecer 

orientaçãó sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológicg capacitação do 

, Vçmprelendedon abem ñmcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 
' lde negócios, 1inhas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

\ íncénüvós oferecídos no Municípid 

_ _ X - Os reqxúsitos de segurança sanítáña metrológica controle ambiental e 

" Í Eprçvçnção contra incêndíos, de alçada do muxúcípio. para os ñns de registro e Iegalização  " ;__ da Micrpempresaa Bmpresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor IndíviduaL 

ciuahdçlr couber, deverão ser símpliñcados, racíonalizados e uníformizados pelos órgãos 

ehviqujüõsna abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

aããgmmgdwuswm 

7 _ _ CAPÍTULO III 
Do CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

l _ _ Art. 8°. A Adnúnístração Pública Munícipal tão logo tenha condíções tàcnológicas 

cÍe implantação de sistema de ínfonnátíca deverá iniciax e concluir as tratativas visand§ 

_ aderíríàfetikvamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objétívo 
a simplíñcação da burocracia nos procedimentos de aberrum alteração e '_baixa de 
empresas. ' ' ' ' ' " ' 

. _ 'Art._ 9°. Todos os órgãos públicos munícipais envolvidos lno processol de_ lábertlurale - 

'1?aiXa_ Çe empresas observarão a unicidade do processo de regisüo e dé legalízaçâo, pafá ' 

tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãós dé oúüas ' l 

Á 
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_ __esferas envolvidas na formalízação empresaríal, buscando, em conjunto, compatibííizar e 

integrax procedimentos, de modo a cvítax a- dupIícidade de exigências e garantír a 

linearidade do processo, da perspàctiva cío usuário. 

Art. 10. A Administração PúÉIica Munícipal criará um banco de dados corn 

informaçõe5, oríentações e ínstrumentos à dísposição dos usuáríos, de fonna presencíaí e 

pela redemundial de computadores, -'de forma intcgrada e consolidada que permítam  pesqúísas prévíás às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empfesaa de ' 

" * mgdo a prover ao usuário a certeza quanto à docmnentação exígível e quanto à viabilidade 

" " '_ dol rcgísirç oul mscnção. - 

l _ _' Art.11. AAdminístração Munjcipal adotará documento úníco de arrecadação que 

uá abranger todas ás taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

.- àplicandmse no que couber aos micro empreendedores índividuais. 

_ Art 12. A Administxação Municipal petmitirá o ñmcionamento residencíal de 

' ' _estabe1ecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas aiívidades estejam de 

acordo com as nonnas vigentes. 
__ .A;-t. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

V - imfíosfdsg conuibuições e respectivas penalídades, decommtes da simples falta de 

recoltnmento ou da prãtícaa comprovada e apurada em processo admíxústrativo ou judícíaL 

de orútrasírrçegulañdades praticadas pelos empresáxios, pelas mícro empresas e empresas 
tíepàqueríà porte e por seus sócios ou adminístradores, reputando~se como sólidañamente 

reslpqrísáüeia em qualquer das hípóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os 

ádnúnistradóres do período de ocorrência dos respectivos faxos geradores ou em períodos 

posteríóréá 
Parágrafo único. Os timlares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

pelostiibutos ou contribuições que r_1ã.o tenham sido pagos ou recolhidos, ínclusive multa - 

de mora ou de ofícíos, conforme o caso, e juros de mora. 

V Art. 14. Estão exclnídas dos incenúvos ñscais pievístos nesta lei as emprçsas que 

_possuem ñliais em ftmcionamento fora do Estado de Minas Gerais. ' 

_ í 
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_ CAPÍTULO Iv 
DO REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seçâo I 
Do Licencíamento 

Art. 15. 0 exercício de ativídade não residencial dependerá de prévio 

lícenciamento. 

Parágrafo úníco. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 

. \ com os termos do documento de 1icenciamento, dentre eles os referemes ao uso 1icenciado, 

à\ área ocupada e às restrições especiñcas. 

Art.l'16. 0 licenciamento será feito mediantez 

I - requerimento da paxte interessadzu 

II - apresentação dos - documentos necessários à instução do processo 

admínístrativo a serem deñnídos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

_ V Art. 17. O requerímento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

ÍFázendáÍç demais secretarias quando necessário. 

Afi.§'18. O prazo para deliberação sobre o licenciáínento requerido, contado a panir 
da data ldé apresentação da documentação exigidg será de 10 (dez) dias. 

V Art. _19. O documento de licenciamento terá validade de 1 (u.m) ano podendo ser 

renóvado sucessivamente, por igual período, desde que: 

II - sejam mantidas as condições para o iicenciamento inicia1; _ 

-II - as normas da legislação específica não tenham sido alteradas; 

III -› não contrarie interesse público; 

IV - seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

Art. 20. A atívidade_a ser desenvolvida na propriedade públíca ou privada deverá 

_3est§ar 'ern conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Munícípio e 

demais legisiações vigentes. 



Estado dé Minas Gàrais 

Parágrafo único. A atívidade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ñcará 

condicionada à autorinção prévía dó Município. 

Art. 21. Poderá ser concedido Alvará de localização e funcionamento para os 

empreendimemos em domicílio residenciaL desdc que as atividades estejam de acordo com 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. O títular de Microempresg Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

' Empreendedor Individual que optar pelo ñmcionamento de sua empresa em sua residência 

não poderá impedir a ação ñscal do Poder Público em sua àede, desde que efetuada nos 

tefmos da legíslação pertinente. 
ArL 22. A Administração Pública Municipal procederá às vistorías que emender 

V necessária sendo obrigatórias as consideradas de alto risco, dentro das atribuições do 

'município. 
§ 1°. Consideram-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco para o mçio 

ambiente e manipulem ou utilízemz 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 
_ _III - substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emíta gases inñamáveis em 

óámaib coniágum 

' _ 1_›V"-'1iquidos altamente ínñamáveis; 
'V - substâncias altamente oxidantes, cozrosívas, tóxicas elou ínfectames; 

' '. VI L ímateríaís radíoativos. 

§ 2°. Serão também vistoriadas as atívidades consideradas íncômodas, cujos 

residuos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibraçñes, emanações e radiações que possam 

causai perigb à saúde, ao bem esta.r, à segurança das pessoas e impactar no txânsito. 

ArL 23. Deverão ser añxados no estabelecímento onde se exerce a atividade, em 

-10cal e posição de imediata visibilidadez 

\ 'I - alvará dç funcíonamento ; 

4 
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II - cartazcom o número do telefone dos órgãos de defesa dó 'cons'umidor e da 

Ordem Econômica; 
III - cartaz com 0 número do telefone do órgão de defesa da saúde pública, 

confonne exigência no regularnento, considerada a naiureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

lArtf l24. Deverá ser criado o Alvará DigitaL caraCterizado pela expedição de alvará 
_ de ñmcionamento, por meío dígital, para atividades econômicas no território do Município 

- de Piumhi. 
_ Parágrafo único. Para as atividades em início de ñmcionamento, o pedido do 

'. Alvará Digital deverá ser precedido pela expedíção do formuláxio de consulta prévia para 

fms de localização, devídamente deferido pelo órgão competente do municipio. 

Art. 25. A atividade poderá ser licenciada através dos seguintes típos de alííarász 

V gI - Alvará Provisório 

. II \-5- Alvará Deñnitívo 

IÍI - Alvará Especial 

" § 33Í° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que 

Vgeguláñzem a documentação deñni 'va, conforme critérios estabelecídcs pelo órgão 

compefçqtà com o prazo de vigência de 03 (três) meseà podendo ser prorrogado por ígual 
periodo, uxna úníca vez, mediante pedido ñmdamentado e aprovado pela autoñdade 

competente. 

_ § 2° Entende-se por Alvará Defuútívo aquele alcançado pelas empresas que 

atenderem todos os reqtúsitos estabelecidos, com prazo de validade deñnido nesta lei, 

§ 3° Entendc-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas deñnições 

anteríores, visando licenciar atividades atipicas, seja por motivos de tcmpo de duração 

Ã 
: Vlocalízação ou atividade. 
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I '~ o Poder Público Municípal poderá impor restrições às atividades dos 

estabelecimentos com AlvaIá_Provisório, no resguardo do ínteresse público, mediante 

ñmdamemação nomiativa e vistorim 
II - o Bmpresário que preferir encaminhar por conta própria o regístro da sua 

retomax à Casa do Empreendcdor 
nas demais esferas públicas podérá fazê-lo e 

empresa solicitax a obtenção do Alvará, Inscrição Municipal e autorização paxa emissão 

apenas para 

de Nota Fiscal. 

Seçâo III 
Da Anulaçâo e Cassação do Alvará 

Art. 26. O Alvará de Localização e Funcionamento será declarado nulo quando: 

I - for expedído com inobsérvância de preceitos legais e regulamemares; 

' II - ñcaI comprovada a falsídade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

. documento. 
_ Art 27. 0 Alvaxá de localização e Funcionamento será cassado quzmdoz 

717_-_ for exercída ativídade diversa daquela aumrizadm 
quaisquer dísposições referentes aos controles de poluição ou 

prejuízos, incômodos ou puser_em 

a saúde, a integñdade física da 

l ..' II'-_ forem inñíngidas 

zsefó fxmoíóhamento do estabelecímento causar danos, 

físco, por qualquer forma, a seguxança o sossego, 

Vizinhançg ou da coletívidade; 
' j ÍII -:- ocorrer reincidência de infrações às posturas municipaís; 

- V \ IV - for constatada irregularídade não passível de regulaüzação. 

' V - for veriñcada a falta de recollúmento das taxas de licença dc localização c 

ñmcionamenta _ 

VI - a aúvidade não estiver em confonnidade com os termos do documento de 

licenciamento, dentreeles os referentes ao uso 1icenciado, à área ocupada e às restrições 

Ç especíñcas. 

VIÍ - expirar o prazo de validade. 
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_ _ " Seção IV 
ÍDo Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. 0 processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especialà opcional paxa o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Cornitê 

para Gestão da Rede Nacional para a Simpliñcação do Regístro e da Legalização de 

Empfesas e Negóciós. (Lei Complementar federal n° 123l2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluído 

na redação da Lei Complementar Federal n° 128l2008). 

_ § 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

- Indívidual deverá utílizar formulários com os reqxúsitos mínímos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10f406, de 10 de janeiro de 2002 - Código CiviL rernetcndo mensalmente os 

J_:requeñmentós originais ao órgão de registro do comércio, oú seu conteúdo cm meio  -eletfôníco, paxa efeito dé inscríção, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da 

*Rede Nacicnal para a Simpuñcaçâo do Registm e da Legalização de Empresas e Negócios. 

§ 2°. Ficam reduzídos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registrm ao alvari à 1ícença, e aos 

demaiàritens relativos ao di5posto neste artígo. 

_ V § 3°. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, ernolumentos e demais custos 

.'*x'-e'la__tívos'3a17enovação do alvará. 

' _ §§À°L Bxceto nos casos em que o grau de risco da ativídade seja considerado aito, 

póderá ao Munícípio conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

fEmmeendedor Individual ínstalado: 

__  .' I - em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; oú 

_ \II ~'- em residência do Micro Empreendedor IndivíduaL na hipótese em que a 

atividade não gere grande cixculação de pessoas. l 

CAPÍTULO v 7 _ _ 

-- DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DO INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO ' 

Á 
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_ Art 29. A ñscmízação municipal nos aspectos tribütárim de uso do solo, sanítário, 

ambiental e de segúrançm relativos à Mícroempresg Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 
Empreendedor IndividuaL deverá ter natufeza prioñtariamente orientadorg quando a 

atívídadé ou situaçãm por _su'a natuxeza, àomportar grau de risco compatível com esse 

procedimeñta ' ' ' 

_§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da ñscalização mlmicipaL será 

obseñràdo o critéñolde dupla inümação ou notiñcação para lavratura de autos de ínfração, 

exceto na ocOrrêncía de reíncidênciag fraudé, rcsístênciaou einbaraço à ñscalização. 
I § 2° A administmção poderá Iavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta. 

§ 3° O disposto neste anigo não se aplica às atividades classiñcadas como de alto 

grau de risco. 

7 CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individnal 

V Art. 38. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Govemamentais 

Seletwas da Microempresg Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

Iihdívídualâcomo forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

liéitatógioà áe aqtúsições de bens e serviços. 

_ _ ArL 31. Nas contratações da Admínistração Pública Municipal díreta e indireta 

ínclusivçudéípublicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido 
diferenciàdor e simpliñcado paxa a Microempresg Empresa de Pequeno Pone e Micro 

Empréendeãor Individual, objetivandoz 

I - a ampliação da eñcíência das políticas públicas voltadas à Mcroempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Mícro Empreendedor Indíviduah 

' II - o incentivo à ínovação tecnológica; 

_III - o fomento do desenvolvimento loca1, através do apoio aos ananjos produtivós _ 

Ã 
lccais. 



à ' 

 

Estado de Minas Gçrais _ 

C.N.P.J . 16.781.346I0001-04 TeLz (37) ' 

§, 1°. Subordinam-se ao disposto nesta leL além dos órgãós da administração 

públíca municipal direta, as autarquias, as ñmdações públicas, as empresas públicas e as 

demaís entidades controladas direta ou indiretamente pelo munícípio. 

§ 2°. As instítuiçõeà privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o 

Município de Piumhí VdeVerão envidar esforçps para implementar e comprovar o 

atendiinento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art 32§ Para a ampliação da participação da Microempresa Empresa de Pequeno 

Porte é Micro Empreendedor Individual nas licitações públícas, a Administração Pública 

Municipal deverá: 
l I - disponibilizar na sua página da InterneL seu sistema próprio ou terceirizado de 

.àúto-cadastramento com senha de acesso_ pelns Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais sediados no mpnicípio e em cidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercialízam; 

II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da íntemet, em 

murai$, na casa do empreendedor e em jomais locais, com destaque para as destínadas 

egxclusiVamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Iiádiyiçipal;' com as especiñcações qualitntivas e quantitatívas dos bens e serviços, 

ñíodalídad§ jde Iicitação ou compra e datas estimadas oujá deñnidas; 

IV ›IÍI'IÃ- realízar as contratações diretas por dispensas de 1icitação, com base nos 

termos ~do_s artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 1993, preferencíalmente de Microempresa, 

Émprçsá dçÍPequeno Porte e Micro Empreendedor Indivídual. 

Seção II 
Das Ações Municipaís dé Gestâo 

\ Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresag Empresa de Pequeno 

Porte e do Micro Empreendedor Indívidual nas licitações, a Admínisração Pública 

Municipal deverá sempre que possívelz 

Á 
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1- - ínstítuir 'cada'stro próprio para a Microempresa Empresalde Pequeno Porte e 

Mícro Empreendedor hxdividuaL com a identiñcação das linhas de fomecimento de bens e 

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notiñcação das licitações e facilitar a 

formação de parcerías e subcontratações, além de estimular o cadastramanto _destas 

empresaà nos sistemas cletrônicos de compras municípaís; ' 

11 '- estabelecer e .divulgar um planejamànto anual e plurianual das contrações 

públicas a serem reaiimdas, com a esümativa de quantítátívo e de data das contrações; 

l l III - padronizar e divulgar as especiñcações dos Hens e serviços contratados de 

_mod§ a orientar a Microempresg Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

' íãIndívídúaL para que adéquem seus processos produtivos; 
IV -- na deñnição do objeto da contraiaçãm não utilizar espeCÍñcações que 

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempreseg Empresa de Pequeno Porte 

e do Mícro Emptéendedor IndividuaL 

Seção III 7 

Das Regras Especiais de Hahilitação 

_ m 34. Exigir-se-á da Microempresg Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

"Er'np'rçenáçgor Individual paIa habilitação em quaisquer lícitações da Adminístração 
Pública Múnicipal para fomecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

_sçguín'tei 

\ ' . ' Ijé ato constitutivo da empresm devídamente regístradm 

l II - inscrição no CNPI; 

III - comprovação de regularidade ñsca1, compreendendo a regularidade com a 

seguridadé socíaL o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federa1, 

estadual e muuícipaL conforme obj eto 1icitado; 

lV - eventuais lícenças, certiñcados ou atestados que _forem' hecéssáribs à 

_come1jcialização dos bens ou para a segurança da Adminisüação Pública MurúcipaL 74 

â _ 

Te¡.:(37)3371_995.w. 
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Art. 35. Nas licitações da Admínistração Públíca MunícipaL a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Indívídual, por ocasião da 

panícipação em _certames 'licitatórios, deverão apresentaI toda a documentaçãn exígida para 

efeito dccomptovàçãó de rçgularidade ñsca1, mesmo que esta apresente alguma reshiçãm 

§ 1° Havendó algúma restríção na comprovação da regularidade ñsca1, será 

asseguradc ó prazo de 2 (dois) días úteis, cujo termo inícial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

' ' ' cñtério -da Administmção Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parceIámento do débito, c emissão de eventuaís certídões negaxivas ou positivas com efeito 

de negativa. 
§ l 2°. A declaxação do vencedor, de que uata o parágmfo anteríor, ocorrerá no 

momento imediaxamente posterior à fase de habilitaçâo no caso da rnodalidade de pregão e 

nas demais -moda1idades de lícitação, no momento posteñor ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o prazo de regularízação ñscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do díreíto à 

contratação, sem prejuizn das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Leí n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à A ' °stração Pública Munícipal convocar os licítantes 

fçrh anescéntes na ordcm de classiñcação, para a assinatura dO contrato, ou revogar ã 

_' § Â°. 0 dísposto no parágafo anterior deverá constar no instrumento convocatórío 

c_1e_1ic'itação. 

Seção IV 
Do Díreito de Preferência e Outros Incentivos 

\. ' Art. 36. Será assegurado, nas 1icitações', como critério de desempatmpreferência de 

contratação para a Microempresa Empresa de Pequeho Porte e Micro Empreendedor 

a IndiüfiduaL 
§ _1°.' Entende-se por empat_e aquelas Sítuações em que as ofertas apresçntadas pela 

'Micróempresá, Empresa de Pequeno Pone ou Empreendzdor Indívídual sejatrí liguais olu  
até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classíñcada 

/ 
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§\ 2°. Na modalidadz de pregão, o -intervalo perceniual estabelecído no § 1° deste 

artigo será de atê _5% (cinco por cento) superiqr a mais bem classiñcada 

Art. 37._ Para efeito do disposto no artigo anterior proccdcr-se-á da seguinte formaz 

I - ocorrendo o em'pate, a MiCroempreszg Bmpresa de Pequeno Porte ou Mícro 

Empífeendedor Individual melhor classiñcado poderá apresentar proposta de preço ínferíor 

àquela considerada úencedora do certame, situação em que será adjudicado o obj eto 

licitado. ' 

_ II - não ocorrendo a contratação da Microempresa Empresa de Pequeno Porte ou  EÍ tdo _Micr_o' Empreendedor Indivídual, na forma do inciso I, serão convocadzs as 

J ¡,';-l'remahescentes que por venmra se enquadxem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

' _' _ordefn classiñcatóría para exercício do mesmo díreitog 

\ _ III '- na hipótese de valpres apresentados pelas Mcroempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em simação de 

_ empate, será realízado sorteio entre elas para que se identiñque aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta. 

'§ 1°. Na hípótese da nãnmonuatação nos termos prevístos no caput deste artígo, o 

_'_obj 'eto_ lícitado será adjudicado em favor da proposta oñgimlmente vencedora do certame. 

' §' -_2°; 0 dísposto neste artigo somente se aplicazá quando a melhor oferta inicial não 

rciver sído Í'apresentada pela Microempresa Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Ernprjeendedor Individual. 

l§j3°'.= No caso de pregão, a Microempresg Empresa de Pequeno Porte ou Micm 

lEmprgeridedor Indivídual melhor classiñcado será convocado para apresentax nova 
'proppsta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 1ances, sob pena 

de preclusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do município poderá ser concedido tratamento 

diferEnciado e símpliñcado paras as microempresg Empresa de Pequeno Porte e Miéro 

- Empreendedor Individual objetivande a promoção do desenvolvimento econômíco e soéial 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eñcliêncial das polítícásbúblicas e o 

Á 
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. zíncentívo à inovação tecnológicg desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 
ArL 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Púbíica poderá realizar processo lícítatório: 

I - destínado exclusívamenter à partícipação de microempresas, empresas de 

pequeno portç e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

Rsso.000_,oo \(oitenta mil reais 
II - ern que seja exigída dos licitantes a subcomramção de microempresa ou de _ 

emprésa de pequeno porte, desde que o percenmal máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contmtação de microempresas _e empresas de pequeno porte, em cenames para a 

aquisição de bens e servíços de natureza dívisíveL 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vínte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civíL 

rÁrt 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quandm 

'\ ¡ _ ¡I a-'\os critérios de tratamento difcrenciado e simpliñcado para as microempresaà, 

émpreSas dà-_ pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

p'_rev'istos nó ínstrumento convocatório; 

_ _ 'Ii e não houver um mínimo de 3 (três) fomecedores competitivos enquadrados 

como .rni_çrç›empresas, emprcsas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumPfir as exígências estabelecidas no instumento convocatórío; 

j III - o tratamento diferenciado e simpliñcado para as microcmpresas, empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Indívidual não for vantajoso para a Admínistração 

Pública ou representax prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto à ser contratado; 

A IV - a licítação for dispensável ou inexigíveL nos termos dos artigos 24 e 25 dà Lei 
número 8.666, de 21 dejunho de 1993, \ 

/ 
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Seção v 
Da Capacitaçâo 

Art. 41. É obrigatófia a capacitaçãó dos membros da comissão permaneme de 

1icítação dà Administraçãó Pública Munícipal para aplicação do que dispõe esta 1ei. 

Seção VI 
- Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Munícípal 

_de Desenvolvimento de Fomecedores Locais, com a ñnalidade de incrementar as 

" 0perações comerciais entre compradores e fomecedores 1ocaís, atzavés das seguimes 

diretrizesz 
I - íncentivo à realização de rodadas de negócios com a ñnalidade de aproxímação 

entre compradores e fomecedores locaís; 
II - incentivo a consúuúçãó de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

wofeftados no âmbito 1oca1; 

\ _; ní __ íncénüvo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

^-"P'ç_rt_e9 _e Miçm Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

póssam süjiñr as necessídades das demandas locais; 

r  IV - apoio ao aprimoramento da qualíñcação dos produtos e serviços das 

Micrqempresas, Empresas de Pequeno Pdrte e Micro Empreendedores Individuaís 

goçalizàdos ino Município, com relação à conformídade para a qualídade, aprimoramento 

tecnológico e auxnento da competítividade; 

_ 'V _ íncentivo a formação de axranjos produtivos locaís, de forma à incrementar os 

vínculos de artículaçâ0, interação, cooperação e aprendízagem enIIe as Microempresas e 

Emptesas de Pequeno Porte c Micro Empreendedores Indivíduaís pertencentes a uma 

mesma cadeia produtivà; 

__ 'VI - promover a articulação e cooperação entre os ÕrglãoàdíiAdIrúnistração 

Pública, serviços de apoio à Mícroempresg Empràsa de Pequeno Pbrtejle ao ZMiçlro 
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._ .. Empreendedof ÍndividúaL associações empresaríaís e de desenvolvimento, instítuições de 

dcsenvolvimento tccnológico, ensino e pesquiseu para ñns de efetivação dos propósitos 

deste ngxama. 

CAPÍTULO VII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estimulo e Incentivos ao Associativismo 

Art 43. AAdminístração Pública Municipal deverá estímular a organização de 

empreendedores, fomentando o assocíativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da competitívidade, contribuíndo para o desenvolvimento local integrado e sustentáveL 

Art. 44. A Adminístmção Pública Municipal deverá identiñcax a vocação 

econômica do Município e incentivar o fortaiecimento das príncipaís atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de assocíações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Exccutivo ñca autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperàtivas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

s_i_stema associativo e cooperatívo do Município, auavés do(a): 

_ _ IÍ:" estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

àsgociativíàmo nas escolas do Município, visando o fortalecímento da cultura 
empreendedora como forma de organízação da produção, do consumo e do trabalho; 

\ IÍ - estímulo à formação de organização sociaL econômica e cultural nos 

diversás ràmos de axuação, com base nos princípios gerais do assocíatívismo e na 

1egisl_ação" vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualiñcação da infomalidade, 

paxa ímplementação de associações e sociedades cooperativas de traba1h0, visando à 

'incl_usão da população do Municípío no mercado produtivo, fomentando altemativas para a 

› geração de trabalho e renda; 

IV - cñação de insirumentos especíñcos de estímulo à atividade associativa 

Á 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO vm _ 

DA AGROPECUÁRIA E nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. O Poder Público Municipal pmmoverá parccrias com órgãos 

govemamentaís, entídades de pesquísa rúral e de assistência técnica a produtores rurais, 

Que visexh à melhoría da produtividade e da qualidade de produtos medíante aplícação de 

_I conheéimàntd técnico na atividade dos pequenos produtores. 

V § 1° Das parcerías_referidas neste artigo poderãó fazer paxte sindicatos rurais, 

Vcoçáperativas e entidades da iníciatíva privada que tenham condições de contribuir para a 

._.'ixnpíenicniação dé projetos mediante geração e diswninação de conhecimemo, 
fofneóimento da insumos a pequenos produtores nnaís, comratação de serviços paxa a 

Ioçação de máquínas, equipamentos e abastecímento e outas atividades ruraís de interesse 

comum. 
§ 2° Estão compreendidas no âmbito dcste artigo, além das atividades 

convencionaís, atividades de conversão de sístema de produção convencional para sístema 

de produção orgânico, entendido corno tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

'otimizém o uso de recúrsos naturais e socioeconônúcos, com objetivo de promover a auto 

f snstehfçaiç_ã§, maxímização dos heneñcios sociais, núnímização da dependência de energias 

ríão. fenóváveís e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos axtiñciais 

"tõxíc§s, assím como de organismos geneticamente modiñcados ou de radíações iorúzames 

em qualquer fase do processo de produção, axmazenamento e consumo. 

- Í§_13° Competirá à secretaría que for indicada pelo Poder Público Munícipal 

;dis_óip1inar -e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerías 

refeñdas'neste artigo, atendidos os dispositivos legais perünentes. 

CAPÍTULO IX 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
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Art. 47. Poderá o Poder Executívo Municipal desígnnr senddon denominado 

Ágente de Desenvolvimento, e área responsávei em sua estmtura funcíonal para a 

efetívação dos dísposíúvos deste capítulo, observadas as especiñcidades locaís. 

§ 1_°. A fxmção de Agente de Desenvolvimento caracteríza-se pelo exercício de 

articulaçãó das açõespúblicas para a promoção do desenvoivimento Iocal e territoriaL 
mediante ações locais ou comunitárias, indíviduaís ou coletivas, que visem ao 

' cumpñmento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei. sob supervísão do órgão 

_gestor local responsável pelas políticas de desenvolümenta - 

l § 2°. 0 Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguíntes requisitosz _ 

'VIà-residirnaáreadacomunídadeemquea1uan 
_ II - haver concluído, _com aproveitamento, curso de qualiñcaçãn básica para a 

fomação de Agente de Desenvolvimentm 
III - haver concluído o ensino ñmdamentah 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto an Minístério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, junumente com as demais entídades 

' - munióipalistas e de apoío e represemação emPresaríaL o suporte para ações de capacitaçâo, 

- çstudo§ e pesquisas, publicações, promoçãc de intercâmbio de informações e experíências. 

' ' '§ 4°;_ A implantação dz agência de desenvolvimento deverá criarz 

_ I '-”'condições para a diversiñcação da base econômica do município, que passará a 

ter uma menor dependência de atividades que predominem em sua economíag 

' __ II a_-"um processo contínuo dé diversiñcação e elevação do padrão de qualidade de 

vida dá população local; ' ' 

_ 7 III - aproveítamento e divulgação do potencial do rnunicípio, representado pela 

disponibilidade de manéría prima, distância dos grandcs centros e toda a inña-estrumra 

existente; 

IV - valorízação da mão de obra. oferecendo oporumidades de Iemprego melhor 

_rçmunerado e que contribuam pm elevar o nível de vida dos trabalhadores Iocaís; e 

4 
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V - o efeito multiplicador que a impiantação de novos projetos, em eSpecial de 

U -bases tecnológicas, terão _sobre a geração de renda e emprego municipaL 

CAPÍTULO x 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

' Art. 48. A Admínistração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Microempresg Empresa de Pequeno Pone e 

Micro Empreendedor Indivídual compostoz 

I -- obrigatoríamente por representantes de todos os órgãos públicos munícipais 

. envolvidos no processo de abermrzg ñmcíonamento, ñscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entídades de âmbito 

municipal de representação empresariaí com nptória atuação loca1; 

III - obrigatoxíamente por um mpresentante da Câmara Municipal; 

_ IV - facultativamente por outros técnicos 'ou ñmcionários da adrninístração públíca 

muniCipaÍ com competência para contribuir com os trabalhos do conútê; 

l_ V - fãcultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federaís envolvidos 

nó J Próéessojgie abertura, ñmcionamento, ñscalização e fechamento de empresas com 

auíaçãoloclahü 

-- VI-_-._faícultativamente por representantes de outras entídades civis iocais; 

VII - facultativamente por empresários locais, consultores, proñssionais e 

perSónalidades com reconhecidas competências especíñcas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

_ Art 49. 0 Comítê Municipal da Microempresg Empresa de Pequeno Porte e 

Mícro Empreendedor Individual tem como ñmção geral assessorar e auxiliar a 

Adxninisçração Pública Munícipal na implantação das exigências desta leí, tendo como 

atiVidades especíñcasz “ 

   



 
   Estado de Minas Gerais . ' Rua Padre Abel 3 

C.N.P.J. 16.781 .34610001~04 CEP 37925-000 - Piu _ 

I - reaiizar todos os estudos necessáríos à ímplantação da unicidade do processo de 

, . registroá Iegalízação e baixa de Mícroempresa Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Bmpreendedor I_ndiüdua1 Iocais, para tanto devendo atücular as competências da 

Admízústração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públícas 

envolvidas na fonnalização empresariaL buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

proéedímeht05, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a lineaaidade do 

l procchó, da perspectíva do usuáriog 

II - assessorar a Admirúsüação Pública Munícipal na críação da Casa do 

\ Empfeendedon _ 

III - viabílizar, na Casa do Empreendedor, o atendizuento consultivo a emprcsários 

de pessoas e produção; 

IV '- auxiliar a Adnúxústração Pública Municipal na ímplantação dos demais 

projetos autorizados por esta Ieí. 

Art. 50. A Admínistração Pública Municipal deverá prover o Comitê Munícipal da 

Mícroempresg Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Indívídual de todas as 

' 'condiçõesmateñaís e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

V _ . 'Pa_17¡if¡grgfo úníco. _0 Comitê tem autonomia para deñnir sua forma de trabalho, 

devÇriáqãgáenàâ garantir quc ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seuágjrhefnbyoâgliem íntervalos nunca superiores a 15 (quinze) días, até a completa 

ímpláátaçãó _dos ítens I, 11 e III do artigo anterion 

' - Art. 51. Esta lei entra em vigor na dara de sua publícação, produzindo 
cfeitos |a partír dó prímeíro día útil subseqüente à sua publicação. 

Art. 52. Revogam~se as demais disposições em contráría 

Píumhí, 16 de dezembro de 2010    m Bar a 
Prefeito Municípal - 
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PARECER JURÍDICO 
(Edita| do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 253l2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 0712017 
0bjeto: Contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de 
informática integrados de gestão administrativa e comerciaL para a gestão pública 
da Autarquia SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de dados, 
implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico e acompanhamento durante o período contratuaL conforme especificações 
contidas no anexo l deste Edital 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
PiumhilNIG íniciou processo de licitação visando a contratação de empresa 
especializada para disponibilização de Iicenciamento de uso de sistemas de 
informática integrados de gestão administrativa e comercial, para a gestão pública 
da Autarquia SAAE Piumhi-MG. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedirnentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Analisando o objeto da ficitação, verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela Chefe 
de Setor Administrativo e, da mesma forma, detalhado junto ao EditaL tendo por 
norte atender a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666l93. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar 
firmada em duas vertentesz possibilidade jurídica de caracterização do objeto da 
Iicitação como um bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520l2002 e, 
ainda, a necessidade de se contratar aquele que oferecer o bem ou servíço pelo 
menor vanr, dentro dos parâmetros fixados no EdítaL 

Pregão é modalidade de Iicitação instituída pela Lei Federal n. 
10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos própríos, visando a acelerar o processo de escoiha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 
8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 
31312004 e 23712009, ambos do Plenário: 

“1 1. O administrador pública ao analisar se o objeto do pregão enquadra~se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especiñcações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser Iicitado na 

modalidade pregãa W 
-..-- 
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12. A verificação do nível de especiñcidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador púbfico na identiñcação de um bem 
de natureza comum. Isso não signiñca que somente os bens pouco 
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 
podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 
- Plenár¡o) 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações específicas para o fornecimento em questãa Este ponto de Vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguin 
20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 6a ed., Renovan 2003, p.1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum, também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguin que nãa O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administraçãa a 
modalidade pregão é cabível a despeito da maior soñsticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinelfa (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabímento da Iícitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais características estão incluídos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas nâo só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua deñnição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregãa O que se exige é que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertadq possibilitandq por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edítal ' ” 
(Refatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenáríq grifos nossos) 
"Perñlho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, nâo obstante a sua complexidada A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de quafidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. ” 
(Voto do Acórdão n° 2. 658/2007 - Plenáriq grifo nosso) 
"9.2.4. Em geraL nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnoiogia da 
informaçâo nem o fato de eles serem criticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comerciafizados no mercada Logo, nem 
essa compfexidade nem a releváncia desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se Iícitar pela modafidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
aní 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário)” (...). (Acórdão 237/2009 - 
PIenáríoJ 

O Decreto Municipal n. 2.887l2010 classifica como comuns os serviços 
de Iocação de bens móveis, como também, telecomunicações de dados. 

Importante registrar que, quanto aos serviços de informática, o TCEMG 
já reconheceu a possibilidade de serem licitados por meio de pregãoz 
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[Revogaça"o parcial do § 4° do art. 45 da Lei de Licitações. Possibilidade de 
aquisição de bens de informática na modalidade pregãoj A Lei Federal n° 
10.520 (...) instituíu nova modalidade de Iicitação denominada pregâo, 
contendo normas gerais que se aplicam à Uniãq Estados, Distrito FederaJr e 
Municípios. A nova modalidade é considerada um aperfeíçoamento da 
competitividade, [permitindo] a ampliação das oportunidades de participação 
de interessados, com a consequente agilização nas aquisições e a redução 
de despesas para a Administraçãa A citada Iei estabelece, no caput do an'. 

1°, que o pregão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços 
comuns, definidos no parágrafo único do mesmo arfigo [como] aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital por meio de especiñcações usuaís no mercada (...) No âmbito 
estaduaL a matéria encontra-se regulamentada pela Lei n° 14.167/2002. O 
Decreto Estedual n° 42.408/2003, modificado pefo Decreto Estadual n° 
43.653/2003, regulamentou a nova modalidade de Iicítação e incluiu, no rol de 
bens e serviços comuns, os bens de informática. [Assim como fez o Estado 
de Minas GeraisJ os municipios poderão, mediante normas próprias, 
estabelecer procedimentos específicos e suplementar Iacunas deixadas na fei 
[de normas gerais], bem como adotar o rol de bens e serviços comuns 
existente [no citado decreto estadual ou no decreto federaU, ou criar outro. 
desde que condizente com a Lei [Federa[] n°10.520/2002. (...). Sob esse 
ángula pode-se dizer que os bens e serviços de informática, cujos padrões 
de desempenho e quafidade possam ser objetivamente deñnidos pelo edital 
por especiñcações conhecidas pelos agentes administrativos, gerafmente 
oferecidos por dfversos fornecedores e que são facifmente comparáveis entre 
s¡, de modo a pennitir a decisão de compra com base no menor preçq devem 
ser considerados como comuns e, portantq podem ser Iicitados por pregão. 
(...) outros bens e serviços de informática, com eIevada complexidade técnica 
e soñsticação, com especiñcações e soluçôes não padronizadas, não devem 
ser qualificados como comuns e, portanta não podem ser Iicitados por meio 
de pregãa Outro aspecto a ser ressaftado é quanto ao critério de julgamento 
para bens e serviços de informática (.. .). A única exceção admitida pela Iei diz 
respeito a hipóteses previstas em decreta Ora, pode-se arguir que tais 
exceções foram indicadas no Decreto Federal n° 3.555/00, que qualifica como 
comuns certos bens e serviços de informática e admite o critério de 
jufgamento menor preço, que é o único compatívelr com a referida 
modafidada A respeito da técnica e preço, entendq sendo esta também a 
posiçâo do Tribunai de Contas da União, que a Lei n° 10.520/2002, norma 
mais recente, revogou parcialmente o § 4° do art 45 da Lei n° 8.666/93, que 
impõe esse tipo de Iicitação [técnica e preço] para as aquisições de bens e 
serviços de informática (Proc. 012678/2002-5. RelatorJ Min. Benjamin Zymlen 
Acórdão n° 313/04, publicado no DOU de 07/4/04). Desta feita, a contratação 
de bens e serviços de informática de natureza comum pode ser Iicitada por 
meio da modaIidade pregão, adotando o tipo menor preço. A própria Lei 
n° 10.520/2002, em seu art 9°, dispõe que as normas da Lei n° 8.666/93 
apenas se aplicam subsidiariamente para a modalidade pregão (Consulta n. 

698919. ReL Cons. Moura e Castra Sessão do dia 05/04/2006). 
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Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do editaL quanto aos 

serviços que se pretende contratar, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto Iicitado pode ser 
considerado serviço comum. 

No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes. 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666l93 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Adminístrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

“Art. 38. (...) 
Parágrafo único As minutas de editais de Iicitaçãq bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria juridica da Administração”. 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Editalelaboradq 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma IegaL devendo-se, em relação aos demais procedimentos inerentes ao 
processo serem observadas as recomendações contidas no Manual de boas 
práticas em licitação para contratação de sistemas de gestão pública elaborado pelo 
TCEMG. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666l93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não Ihe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos admínistrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador públíco Iegalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 26 de outubro de 2017. 

É o parecer, sub censura. 

Adv. an 
OABIMG 89.733 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO PRESENCIAL 
N° 07/2017, MENOR PREÇO POR LOTE. 0 SAAE PIUMHI através da Pregoeira 
Oficial vem tornar público a abertura do certame para contratação de empresa para 
Iicenciamento de uso de sistemas de informática integrados de gestão 
administrativa e comercial, para a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi-MG, 
com os serviços de conversão de dados, impiantação, migração de dados pré- 
existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante 
o período contratual, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
em Anexo I. Apresentação para credenciamento dos Iicitantes= dia 17/11/2017 
das 8:00h (oito horas) ás 9:29h (nove horas e vinte nove minutos), 
abertura da sessão oficial do Pregão Presencial= dia 17/11/2017 às 
09:30h. Local de retirada, informações do Edital e realização do Pregão: Sala de 
Licitações Iocalizada na Sede do SAAE , à Praça Zeca Soares no 211- Centro, 
Piumhi-MG e no site www.saaepiumnhi.com.br e Telefax: (37)3371-1332. Piumhi- 
MG, 26/10/2017. Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Pregoeira. 
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IJE TRÀNSITO sM 

(.'NFJ'01.466A]IIIÉIEll-IJO NIREJI3IIIHEI2149_ 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ENTRAORDINARM DE 

RERRATIHCAÇÃO REALÍZADA EM 18 DEMMO DEZDI 7 

DATA. IÍORA E LOCAMABSH dnmiodc EDII M JileIEI lmmsml 
stdc dn GCT - Gerentiamemn e Cnmmie dn Trànslm SIA 
I"Ç9mpnnh'g“). lucaIizada mn Avtnida Prcsldmlc Juscclino 
Kubitschtk. n' 7.5004 2' nmtm mln 20l \ Bnima CnlifómiaA nnCidada 

nllurucmtuMl3, CEPJusssun PRESENÇM Prcstmcs M 
M mnu an rtprcitnllm a lnulidadz dn capilal suziai dl 
Campnnhh. mnfnrmc cumm dn Lívm dc Flzsança dc Acimmm e 

mimmms mu Am CONVOCAÇÃOIPUHLÍCAÇOES= Fin 
dlapcnsnda n cnnvocação z uubiicaçlo de anúncinl em mzãa da 

prescnçaeamlàntiada mmdadedusacinnism tnnfnrmrdispiinsrt 
124_ §4'. da Lci na GÁMIQM MES r indicaçnu dna aciunishs 
nrzsenm Pndm d= Freilas Femlan Issumíu as uumhus uaqunlínade 

d= andcnudaMzszg undu mmvidadu n Sr.Amlrt llncha Bam pma 
Secreuirin da Mesa. ORDIJM BO Dl * Dclihcrar sobrc a 

IErrmiñcnçãn dl Ah dc Alscmhlcia Gcrnl Drdmárin da Cnmplnhín_ 

renlimda em Di de main Iia mn e mquwnda na Iunln Cnmential de 

Mhm Gmis sob uzr únregima úlTZJEL na dau de us de main de 

20l7.cumamümüdulúpimdg" da 7 4 " 
pclu Ínlu de quc n lism dcaciumsm dACnmpanhia mmmu rk fnmm 

emm = m_liñc_nc;íq das demaií delibcnçües lomndai na uercridz 

Assnmbleia Gsral ominam DELI ERAÇÓESt JusIaMa . 
Alscmllltiy Ipús a Imlaçln = djscussio dammélia mmmnm m mum 
dn dia ns açiumsus dzlibemmm pur unnmmidadc dc wLas c s=m 

qunisqunl mkiçñcs ou reisalríus (¡J cMsiumm a djspusun nn 
anigu 32 dn lei õáüillwm nn I=nlidodc quc l pmpñndsdc dm lçños 
mminauval pIrcmch pcla inscriçln do mmw do Mimuu no livm 
de "R=3¡sw úc Açñes Nummum", uh x ¡ ' Wo tñpim de“|s'nmrrnmentn“ daAm deAssemhweía 
Geral Dminâria dA Dnmpanmm mlizsda em IJS de main dc 20HI c 

anzuivada m Juma Comclchl de Mlnn Úemb lub u n' de reglstm 
6112303, nn dandc en ncmmo dc 10I'¡_ uma vez qwtmpásnnñlisc m 
liun dc Rngistmchçõu Nmi 'vn:dnCnmp:mJ\'u. nsacianrsm 
vcriüunmque MÂUÚMEIDNIIEGHII Uminãrin nn mrmiñuna 
mmmn Iim em dnucinnislas dnfompanhlm nqual nsn mflclinns 

 
  

 

 

escrimuçñn du Lívm rk chistm rk Açñns Nummalwns da 

Compannia na dala dc mmízação da Asscmhloim Ncm snmidn, u 
' ' n Iúpita “Ememmm|u" da Au Iir Asstmblcia 

Gctal Onimim da Cumpanhim quc dgvcni mnshu mm a mdnçáa 
abaim, a nm de reñzur as cirrimnwõcsdn Lium dc Flcgmm dc Açãcs 

Nnmmnlmn m Clmpnnhill. mrvseqmntemenlnr n mmem quadm 

ncínnislas da Companhia m dala de realizama daAisembleia Gcml 
OrdjnLñJ rulizada em 05 de maju dr 2Ill7 ='6 - Ennrrnmnlm 
Cunclnidns ns uabalhns. n Presidcnlc dcupm crwcrrada n Asscmhlm 
Gcrnl Oniináriq nndo ñdo mem a presenle m em mm próprine 
minadns pelns zcínnims da Compcmhix lil Iumu ansultoria SM 
(Jepm§enlada pnr mn Di mr Thiaxu Andudc Ribc' 1 (i') 
anlcank Ribmrcu n ' ' ( 

Pnnicipnçñes smmpmmwpon seu DinelurJosévalúa Rihcimh 
hd DanielaMarin Wladaru leumtvññndré Rucmlinem (ii\gg 

' 'm Liñc Iudus us dcnms Icmlnu. mndiçõcsedclnbcmçila 
daAsscmblriannl ünljnflmld.1Cc›m|::*lI1hi:*¡1 mlizndl cmDS dzmnin 
de ZDI1 qna nJa mnham sidn nxpmsamenhe ailemdos pela prtscnlc 
instnnnznm. ARQUIVAMENTD= Plr ñnL ns aciunism dglibemnln 
pcln ammvmmn deslaala pmnu aJuma CnmelriaL pmnc dmm 
Ens kgnm : p=h conclusáu daa rvcsprclwm uunscrinks nul IJvms 
mcielárioL Gs Dimlnms ücnm numnzadus a udnlaI Iodm ns 

' chzusc pan ' ls ' 

  
Tnlmalizzdzs nelu am ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: 
Nnda mnis hnvendu a Immn abwlmdas as íbrmalldndgs 1=gms= u 

Pmsidenu deu pm =m::m|dm ns Imbalhnsw mmndna :| pruzntnnm 
que. depoia ne Im roi apmuda e msinm pnr hudns us miümstas 
vascnkt DthorimntelMü 28 iíz maíu dc zmlw 
MESM Fàdru d: qus F:n=l0n- Prnidmlz da Mua: Anriri Rncha   (M Sullr 
Jlanirlpnçàes Sfàwcpzesenmdnpuístu Dirvlor lusé Gcmldu Ribcimh 
m Duniçla Mmia Wladmu F=nc1om (\'i) Andrú Rochn Bum. 
mem qirc a pmmíz é cqüqñnf d.: um aragiwt, Jawmk m Lim rfg 
Aras xle Amnwldu Grmu dn Conwlívm PEDRO DE FREITAS 
FENELOIN - meàiemnta .\k.ra Junu Cnmmlnldn lznann de 

Minu Cenin- Caniñm n ngisue mh o n' 6103066 em DWWWIT 7 

Pmmmlu: m IMçMVMIIinnIydz P.n|aBomIi1wS=tmáriaGmL 
 

SAE - SUFERINTENDÉNCIA DE ÁGUA E 
ESGOTUS DE ITUIUTAEA- MG. 

EDITAL DE ODNDORRÉNCM Nf nmnl 
A SAE nlnvél dn suu Dimlnnl e rla Comissin Espuniil an Licillçlu 
Silundq na Rua 33. n“ 4T4. Scwn S|||, cidadc dc Iiuiuhbn umdo dr 
Minas G=mi1 CEP 7 33300431 umu plllalico quu u ncln nlzm a 
prugme CONCORRÉNCLM mh n n" m ltll upn MENDR PRLÇD 
GLÚBAI,_ n qml serl pmtassadn n jnlsanlâl cm confumiúuck com u 

Lci 8 ms thwz Cuntmugñu dn emprln com fumninlnb d= 

=quipun=nm mlmlaohm mnmm e ñns smiçul lrbbnmas neccs- 
sanos i Amplmçãn do SM dn lluiuhhszG. rtforml e nmpliaçln 
dl ETAV mnlendnt A 7 EXECU Ão DE OBRA DO SESTEMA DE 
TRATAMENTD DE REsÍDuos CIFRADOS an ETAS; n r ExFr 
CUÇÃO DE UBRn DE REFDRMA Dos FLOCULADORES E 

DECANTADDRES; C - FXECUÇÃD DE DBRA DE AMPLIAÇÃÚ 
DCI BARRILETFE DA CAPTAÇAO SÂD LOURBNÇQ anormc 
qunnlidadez n =1pcciñ=wõn canuamn nu EdiuL Depmnmnnw xts- 
wmàvth qujms = Clhml Ruum mçlmznúriu (oanvemur rúpri¡:: 
IISIZDDM LuluD 4.4.90.Jl.m. Rcalínçãn de VISITA CNICA 
ODRIGATÓMM du Glüü dl JlLBO u du lJ:00 ir 16 Dll dc REHIIÍJ 
nscmfnim =nue usdíu wunulí c wwlnlv Prun pam pmb 
cnla dus mvclopcs Dowmmllçlu c Pmpusll - Dm: Junyzon ue il HMQ Ahcrlllrl dm cmclopcl dJ habiliuçiol Dnlw JWIUZDI 7 ia 
Ianm o Ediml na Inuyu u inramgaea camplemenmes lLiziu 
çln eMnnlmnPB àdispusiçán das ínmemdm nn shn nvrw nncnmr 
hr. oll ua mh dl Camissla Enpgcinl de Liciucm m Rua JJ. n.' 474 
v Selar EuL lmiuubmma CEP 3830MJD. Foms: (30115wu4. 
lminubn-HG, zl dcwluhmdc zurL Vincntn dn Pl|lll Fonoum Fkllm 
Pmidama dl Cntmssln Especilldc Licilwlm 

 

7 cm -16 IDHIIJJ -l 

SAAE BDA ESPERANÇA -MG- 

Survion Auummn Dn Ágm E Esgmn De Bna EsptrmqliMGJAVisu 
Edilal Frcglh Puuncinl N' MITLD Seniçn Ammomn Ds Aglm F. 

Esgoxo do muniu de Bon anmnçc - MG. llnvéa du Pnrgwiu 
Vuldlm da lew ¡. eamunita que fná nnlinl Prqla thsansill n' 
54m , Pmcmn azwm snda mcrm pltço gInIuL pm mumçiodr 
puill e aquipammmx pan sínemn da gençh de dmm mm nhemm 
pm o djn wx Ill 7 n nms mru hnm c qnim miuutos .A ndpia m 
ínugndn Emul pudcni m Izunliajunln hCnmJBãn chpnin Dn nua- 

m da páginn da Illlnnrl unuímc buulpcm ms Imzlzrau pclo 

mnn Iicim@w.bumpem;ml.pv.nr. Qualquel infunnnçln 
adicimml palu ularmu ]§-385l-D§§9. Bn Espmnça - Mü. 16 
numhm da mn 

 
Jcmds mmn rl 

SAÀEASEWIÇDAUTÓNDMO DE ÀCU^ E ESCOTO 
DE GOVERNADÚH VALADARESJMG 

EDITAL PFLUCESSU I.IC]TATÓRJU N' ISZEDIT 
FREOÃD ?RESF.NC_IAI.N'036I2OU 

0 SAAE - Serviço Awñnnmo de Agua c Esgmo dn Municipin d= 
Gurzmndur Valmiazu irmn plllllmu qug fmá rmliur u Prucem Lln- 
wÃInu n' GSBZOII m |mdalidadg dz Pmllu Plenmínl n' DJUZDI P 

- Iiw memr praça por isem qw Im por nujuu n LOCAÇÃD DE 
MOTDCÍCLETAS. 
0 Ediul smanh-l= dxlpvnlul no síI=: wwwmqnnlm.h«, 
podendo su nhlidn umhêm levés du cnuul lacilnuníbmxwuL 
cumhn 
O |nicio dt juiglmtmn d.1I-'.l›á ls Mhlxlmin dn din lJ dl mvemhm 

n 2017. 

Gmrmmlor Vàlldmh 26 de nnlnbm iu 2017 (l)( Alur Nasnimalhu 
Iúnim -Dme1ul Uenl du SMIL 

EXTMTU DE CONTRATD N' 2017 IUQJJT 

PARTE5: SMEIGV - CDNTRATADN TECMEM - TÉCNICA 
DE MANIJTENÇÃD E MONTAGEMS LTDA . EFR Ohietcu smiv 
çus rk mmpemçáu comiiwdg bumbmsubmam = |'Illirn.l Valon 

2544159 uinnr = tincu miL quinncnm e qmnu e scln mis c cim 
qmu = nuwmuvos).me: 02(dai:) man Guvcmndu Valldlm 
25 ae umuhm Iic 2011 mz Alcyr Nunimmlo Iímim - mmor Gull 
dl SAA|5. 

Exnmm DE cammm N' MIJOGzT-I5-ADI'I'1VD N' 
ULQUANTITATIVO 

PARrEs< saanuv - CONTRATALIM Bl MANLITENÇÃD 
l.TDA.0bj:mr smmços DIVERSDS DE USINAÚEMV anm m 
237 66!,29 (duunms = lrima e seu mLL uixanlns e sugm . nim 
rwg vinI=e nm cumvn Gmmldm vumrm 11 dc autnbm du 

znl 7. Dirclm mz Alcyr Nmimmmmniu - Diremr Gml an sma 
EXTRATÍJ nE comnmo N° zal suaz|-21-ADITWO N' 
m- QUANTITATIVO 
mKra: smmv _ canmnmz VETURIAL ENGHNHARIA 

E CÚNSTRUÇOES L'I'DA. Dbjctm savi dc mrlcs c mlislçln d= 
iauL Vllnrs kS SCIlMOJJD fquinhnntm mil) üarcmadnr Valldann 
23 dn autubm du 1u11. Dimnr m: Alcyr lecimualu Juniu- Dirrmr 
Gml dn SAAPL 

 

EXTRATO IJE CCINTENIU N' 
nz- RENCIVA 
PARTES SAAFJGVÍCONTRATADK DÍRETEUZ TNFORMATJCA 

EIRELL Objdo,¡rrViws du munmmçlu sum Ncniw u cmmlmrin 
dm llc=nçu d= ual perunctnlrl uu SMFJGVL annn RS IlZZSHiS 
(dmilo miL duzemm u vmle a nwc mn e ninqucml c wh cumw|). 
Pum 03 (lri|) mcm. Gummdm v.!ndms. 23 da lumbm da znu 
Dimnr mz Alcyr Nucimamn Jnnim - nireqm uml dn SAAEV 

llm-26l011141 -l 

ZOIEDTHLIHDITIVD N' 

lam -1§ |nnos4- l 

SERVICO AUTQNOMO DE AGUA E ESGOTO A VlÇOSAiMG 
a ssmn ÀDAUTUNGMQ DE AGUAE ESGOTD DE wcusmm 
loml pulz m pm omheclmmlo dos Immaniug u= rumuim a 
pluwsw de adnñu amn ap Regmm dc Pmçul n“ wm uximuiu 

du Pum Pmmm u' nm 2msr tujn nhjem e n regislm de mçm 
pm rmw umm u cnntmln rlc :xpcclallva m fumnriman pmr 

dutel Illmicm| mlindu pcla CDNSDRCID lNTHRMlJNICIPAL 
DE S FAMENFO BASIED DA ZONA IJA MATA DE MNAS 

GERAIS. mndnqkmnmrl úppreçu mgislnúoplra oilzm . zmprenl 
BAUMTNAS QUIMICA sm Imcriu nn CNFJn'19.525 znmmm 
|nlm glu dudesm Rs us mm (:=n|n a uinu = nirn mll c m. 
mm mm Mnimu informnsüen mm du Hmncplmmane 
ylhuu wm.br. rnl ptlo klnfmün 3399.ssos. RodñloTtiulm a¡n. 
Iho iDiMUr Pmsidmlu stl.16 dc wmhm ria 2011 

1 uu 715 llleITSvl 
SIIRVICDAUTÓNOMD DE ÂGUA E 

ESGDTD DE PlIJMHI-MG. 
FREGÃD PRESENCIAL W1mlT,MENDR PRECO POR LDTE 
D SME PIUMHI ntmvis da Plllnmn Uñcull Utm Inlual púhlico a 

Ixnlnw pm wnwwau dn smpluu pm Iicennlmmlu 
n um da simmuda mfannlün ínunadns nh gesun ldminisirnlwla 
mrmilL pm n gcstln púhlicl da nnlqu il SAAE PiumhiiManm 
us smiçm aa Danvullo da dldng ¡mmen-çln. milrlçln Ilc dldm 

' menlag mmummm mlnlll Iupmc lécnico c uampl- 
nhamrntu dummc n pcrludn wmm xonfwmw npuiñmçsn :uns. 
mnm dn Tetmn Iln efaên im new Jt amlllpãu pun croútm 
mlmmludo Ianlcl di Tíllleleal Sxáhlmm hnras)á19'29h 
mwe Imm n 1 m nnw minumu nhenun da usm uñtinl du Pynr 

lln Prcnemi u 1171112011 ñsmúüh Laal dg tllimdà infnrmm 
vhi du Eúzul I mlmçh dn Prcglm Slll 15 Licíllçõu locllizldl nl 
Scdc rlu SAAE . ú Pmça Zna Smuu n'1¡l-Ctn|ru, PiumhLMDc nn 
sl .¡w=pium ixmbr u Tclafnc (J'm:11-1332. Piumhi-MG, 
ZHHHHTL eril dll Gmçu Fermirl Bms OnullüergDcirl 

dcln -16 Inzzssz -l 
FUNDO MUNKJFAL DE saúmz BE unumumuomu _ 

Exmgrma mw|1_mcuun.h=¡sa PzgrlnLPuqda m plima 
BJ Inm pí $M5. rumec. 12 me§=5.V=|:. I:mp. Gnld le|| Di . n mngums Lm .L5ns I.á, lepe Fntil Pm Limpr Dcumwu 
LuaI llnnsrL4; wmm Eum. Rrprlznlnçln EmELL innsmyh 
Iulnr uu soo_w. Víg unmn n Iurlma!. Em Au nPa4m. 

AClÍWll Pl=glo PJstP cunlr plcsl Erm rr cumes em ngmn de mmmn pnlnlágiu_ iíluu 
aum rm. 12 muu. Vam nn|L IAbo-Ciln Emm mmgi 

pnn iwnrlàlàlklmlh thomñrin nnm u Pmnlníin Lm Ilzns:-l.6..'3.l.ll1,l4\Vlrglohl:RSlH.Tlñ.W\Vl .1Lr1tvnn IJÍIOIIBV 
Exln Ma nvw17, mcnwn_ Prcgán Pavnçr RP u dc pmdlnns 

ndiqlogmlx pf HmpiulrIJPA, fumen u masEVVulcr mphmmm 
Blnsnlurldc Filmzs SúL ¡un=:12,14 T.Vl| lulmlzRSlTT mm 
v1¡. ununamnmuúnim Alv::I'S=:.S a.. 

icln 716 llIZJOBle 

DEPAHTAMENÍD MUNICIFALDE ÁGUA a ESGDTD 
mMAm DD MUNICÍPIO nn iuumxilMG 

AVISD - EDlTAL DE TDMADA DE PREÇOS N.°ooltza¡7 
aúminimliw n. DDWFZDTI 

TIPO MENOR FRFÇO VA R GLOBAL 
0 DEFARTAMENTU MUNICIPAL DE GUA E ESUOTO [DMAE) 
DD MUNICÍPIÚ DE ARANRÀJMQ Ilnvúu du uu Cumiulo Per- 

mçncnlt dn Liciwçlq nnmuda pela Dacrem n' 3.1mtzal1, da cmrnn 
mndm com ¡ n'8.656. d.: 21 6191 u suudnmçrhu lomapúbhnn 
qut rarlululuun u I snu hum dndln a= I4 a= NquMamde2011, 
nn Seumk Litimaes = Cumpnu_ nlundn nn Rua Jusé Inñcw Fzrrcin 
n.' !B. Cenltm nmn púhlitn dn nrncadlmenln licinlánin mudalidmk 
Tmnldl de Preçnl n' CNIUZOITl da Iipa MENOR FREÇU VALGR 
GLÚBAL pm uçlnda um mprnl nb Dregimc dc cmprcL 

lnda pur pmçn uniúrilx wmpmndenúa mnkrial = mb du ubu pm 
CONSUIUÇÂD DE CALÇADAg CERCAMENTO a RBFURMA 

E CERCAMENTO. COM CDLDCAÇÃO DE CDNCERTrNA NA 
REA DO ENTDRND DAS CMXAS D'NÍ.¡UA MUNICIFMS NO 

BAIRRD PRIMAVEM nn Munmpin de AnlrorllMQ mn vlsrm AD LOCAL DAOBRA mlruda pnol dial ü aM da NOVEMBRO 
úe 10l7. lndo em Icordn :um. Lel Ftdnral II'l lñõóNL ILci Cumpk- 
mwllrn° lHFUú a, ním-, m ls mndíçñn lcms = npainas do Ediul 
e scun Anm ÉIÍÍLIIL Todu n inrmnçbu e ediul mmim cnnam 

kanlrsz l dispuâçlo dna inwmsadu jlmlu n Suáu du Lícmsõq 
nn hmnrinde nmmümenm dns lh .1! ll|| c dmi IãlJD aw ITJÚIL peII 
silc wwwmpnmmgrgnvrhh peln enmil licimm@m¡mm m ¡o.._ ._ 

nu peln ulefnna M-JZM~9! IE. ArapmMMCL 26 da wtuhm ãa 2011 
quuclma lnãcionel Fermim Pmmfcnu dACPLV 

 
      

   
 

  
ñcm -zs Itmssz - : 

BÃVlLÀAROUlTETIJRA B ENGENIIARM sw 
ENPI 05391 Izlmmms - NIRE Jnmcmdu 

EDITAL N' nuzon -CONVQCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTMOIUJINARIA - CDNVDCAÇÃO 

Fium umvmdm m Benhmes nnimisn . ¡= mmimm m Mm. 
blcin Gcnl Iüúmnimãlh n ser rEnlizmh m dja IJJ dg Nnvcmbm dg 

2017 is ln(dnz) hnru sedn snciaL naAv Augnsrn rk Lima 411 
2“'lndln slla 20lñ. BairmCtmm. Beln HorizonlefMQ nñm nu dnlir 
Imum nm na uguínlm unln|os: 
onim du niu Asstmhlain Gnrul Eslrwrdiualim ' 

rilsicl dc wãcg prefmcilil an Cunpmw 
:\'en||u!.mcn|r|nc1uindo o rhlciln a wm e :| u 

lid KJuImFl las uinniuuu da Camyanhil o xnim l nmvmia m mnnm pmmmnmm m m Icmmsqm xirle 
' lpcln Cnnsclhn u= Adnu Ilnçln un Izompanhm um 

Rnrum a ajum nl rulnçlo da Enltulo Soml dl Compmh MC 

sc dispac Iubw dhciuw mlmims m Ivõa pmímtilis nammnnvu 
=nriru i:. bcm o nm danm inena lfalldus palu delihnçbcs 
mazclmldll ui iv) Eletçln em mmhms dn Cnnsdhn de Admi- 
nimçln c Dirmnl parl o niénin Zül7720201 Belo Horiaunla 26 du 
Dunrmn da 20I1. 
Alhenn Emique mcila Bmm 7 
nuidmm dn Cmsallm Adminisnlivn 

   
  

    
s=m -2n mzzlun r l 

Câmaras e Prefeituras 
do Interior 

CÂMARAMUNICIPAL Dn CAXAMHU 
nAVlSD DE MCITAÇÃD - PREGÃO PRESENCLALN' MJIGU 

CAMARA MUNlCIPAL DE CAXAMBUÍMG - Proocm dl Liciu- 
çãn 54m- Pregla Prescmill MH 7 Ohjclnz R=gulm dc Prcpm pm n 
fmuro u avcntual fomui rmo de pmduma nLunemlms pm numpar a 
Iambe wa awidures = mdom em hmun de =xpm=nm nn pcr¡- 

n jancim a dczcmbm dc 10l8. Clndznckamnmnr 1611 UEUU M 
L4II.S=I:501 lñlllilllT En HIÚOmin Hnrdnu olicinl rla BmsilinfDR 
Ediul n Lnrmm m nn s I|o: ww.clmmcmmhu ng gm nn peln 

=-m_¡¡ Imiraçmjmamumbu mg gnhhr au m udc da csmm 
MunlcapaL Fanc (351 314| 33I3. CnxnmhuÍMCn 25 dc oumhm de 

10I7. Cnslilnc lens LinndPrcgocin 

  
3 cm -15 1022729 - l 

CAMARA MUNICIPAL DE r1u.1x1,ÂNnm, 
inmiln_m CNPJ sah n n" m s14.2l6.wm-'m. mmn publml a RETI- 
FICAÇAWPRDRKOGAÇÃG IJE AHERTURA du Pmcusu OWIDU 

- PP u ltml 1 aun oluem e prestlpin dc scnriw d= lmmcilmcnlo dc 
uao d= iímmns de ínfnlmilin íntegrudng pnrl gcaliu púbhcn munl(i- 
paL quc má malmdn na ntm Lan Uznn na nçsn hom Mnurnçfh 
- mmcaçlo dc méscamn dc 1l=m. Pnsidnnu dlCiman Mnniclml dc 
Fethlndsm Mmcin Rnberm Ribeam Leí¡e. 

2clll -¡5 102595 - I 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA 
Prcslu Pmcncial n'. |wzun 7 OOMUNICADD - A Clmnn Mumri- 

pal de lpnringn, medinme n Cnmiauln Pummeme de Licimçin, Inmn 
púhnm qun Imuvn nnmçm nu mm mfzmnle Flagin pmanml n° 
I1120I7. Iipo mnnnr pmçn por imm pm n "mnmuç¡o de empresl 
cspecilliunl un smriçm dc Burrn [mqllncl) pm nmndimemn m 
Scsiõel Snlmu du Diplnmluo e an da l' ngislmul Ilns Veluúo 
ma M|rin! = =mrcgl dt Tíhllnl dc Cidaílnla llnnarAm n Mcdzlha dc 

Merien L=51=1Invo, m uendimemu m mgimemn imgmu aam Clll 
ngsmiu n mm rulizndn m mu dc au17", c qllu n ldihmcmn 
án refcridn Edical x enwnlnxi disponínl nu xiun wwsmnnmípnr 
tinpmg.gov.hr . l ymir d= 30110l2l11^ lcsllu mi mnlmndl pnll n 
úin ID dc nurcmh 20 T . 0 Iwririn plm Cmdcncilmznm sclà de 

Mhoammrqumm ham1l5l4h3bmmtqualnmc hnrue lrinu mim› 
msx e u mitin dnscmh nm punsu pauns thümin (qun|nm: hnras 

a lrinll mimnoxL m snllda mmau l0l ul Cimlrl M = 

Ipllinum III Puçn TIêJ Podura lfn'- 'umn›. em cunform dn wm 
n Ichsl çlnviumlh 

   
tunúñlulilliñrl 

CÂMARA MLTN CIPAL DE lTABJRlTCL 
BCTRATD DG E' TEKMD ADITIVÚ AD CONTRAÍD N' ZIÚDH 
PRDCFSSDADMINISTRATIVD ZJJIDII , Dislnusnulílml \ Ú Pruv 

l1dmledn mmm mrm púhlimn Emm ma á“ mrmu ndilivu wmw 
uam II' 2l.'ID]l - Objenr anaçãn dn snll tnmutial n' Jl7 ediñuds 
ül AV Queimz JñhinL u' 620. Bnirru Pním ítalzirildMQConlnhdlí 
CASCUDO ADMINISTRADORA DE IMÚVEIS LTDA. CNPL 
DT I'.'2 DSIIIJIDLBDVNM htmms rln =u1 51 rL dãl Ízi 8.666'93 ñvl 0 

urnlmln pvwmyldu ptlu prlm rIt I2 mucs anor muh RS ll TSZAIJ 
Durnçlm Il 03l Wl 2m6 - 3.13.90]9.00.0CI - Fi:h¡13. Daln dc 
nssimlnm MiIDIZDIT 

CÃMARA MUNICIPAL DE ITABIRITOFMG. EXTRATO DOCGN- 
TRATCI utzon FRDCFSSO ADMINISTRATWO 21012011 Dip 
pmu omau o Prcsulcmc au Cimm Innl pñhlino n Fxlmn m 
Cuumm n' umm Nfermln Io nweuu Mnminmivo 23m2u11 
Diupcnsl 0112017 0hjcm. P ' ds scwiwz ' dg 
250 ucnlhlltlluslwllllln nu Diédo oñcinl M MINAS ÓERMS Con- 
umdal Sectelaril da Eilado úe sl Cwil c Rclnçõu inxtillnitb 
nnur CNPÍ JJ 2377 QllDOJIASI Valul lutd ZZMFKSEL Dm dc usw 
mnmr 29mananr w enm: nmfzn B nutaçan urwnenuuia 
DLOJLDDGIJMLJL smqmnmnm u 

s uu rzuouoSL 1 

EÃMARA MUNICIPAL rm Mnozmrms 
AVISO DE !.ICITAÇÃO PREGJIO PRESENCIAL- Dmun 
ACimarlMunicipll Mmzinlm tnml púhlícmpallemhzd Im 
dns inklnndaa qut M dlllã dc Nmtmhm ún 10 09.HD hu   

MINAS GERAIS - CADERNO 2 

PREFEITURAMUNICIPAL DEALTU JEQUITIBÁIMG 
Pruuno Admímsmlwo Limlntórw N°2üáíZUlT - Tomldl dc Pmçnx 

N° IIIHZDIT - Edilal Rtsumtdo -Tam.1 públicn qua Ihni reahznr pmr 
mm iinimúri mWnTidlds Toman da Prcçm pu Cunlrlllvlu de 

empmnm =5peciu|illdl(!) pura pmuçáo du wv ç n lmplilslo 
e Iefmmldn puua mhm u Cúnqn Jndninssm zanl mu do MunivIpim 
A cnlrtya dux em chpeq comandu Documemaçlo e Pmpum sarà nH o 

din IDíí IHDU alé ns l4.30 hurn cum cmdancinmanm e nbcmua úu 
envahpeà cnnlandu Dwumcntaçán ucsw mnmu diu hmáriu.coudu- 
Hda lea Pmidmtc .l: CPL ímm u mlliu da Cumíssao Pmmem 
dn Lscimçich nn Avr Cnlanm Ellzr. 42I. ecwm Allo Jequiiibá - Mü 
anmsinformaçüu nncndrlcço anmm nolluniriu dau I2\30¡'|I 1100 
hnms nmdju úlein nu |1=Iu TcLe-Fm OXX JJ 354371268 c Evmmr Imi- 

W®dmjwuil¡hn.mg guv br 

    
Alln thllilíbHMCL 25 dcolmlbm dc ZCI I1. 
íulílnl Clumes Fuil - Presnlcnlc dA CFL 

Ícm -2ü 1011887 -l 

PREFRITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA. 
AVISO DE LlCITAÇÃD. PAL 0440017 - Pregin Frnsnncill 
ozmull Uhjelm uquísiçnu de mmríll cstivm pnrn nlcndçr oa Pm~ 

gmms de Snúdu dnmgnçñn Búsicn du Eccrnmm Municipai dr Smidc 
nu munilipio dn lerungm =onform= ndíuL Aberlurl dul mvclupct 
dm ldfllllüll h 09.I]0 homs I.[›cnl'. Sali de Lmillçüts. mezlmn 
Mzmiupu dn Alvmy, m Puçl Pnc|'. Insé Culal Manin:. au - EEP 

35\149-DW\ Ediul dlspcniuI m snt murnlrmngn mg gnvhr nII rm 
mcsmu cndcrcçm dz Mgunda a scxanclm m nn nu u l2'lJD a da 

I4:Dü Àl 16 OD hnm Infnmnçñzs pclo Iclz LJJl JJ25-l 1937 

Jnm -26101Jn$7 -I 

Pnzmrrum MUNICIPAL DE ALVINOPDLIS 
- PRE umun - Pmllu Prenencinl uwznu - Rnginm de Pmçus 
uaorzulm u Mun¡:[pm de Mvinópolix mm puhiim n mnlmaçln dc 
rcnutm dc pmçm pm m ' úa balmçl meclr 
nm Dm dl Snslnz \ un Itzon cmm ammme Enlregl dns 
cnwlopcx das Ia mh is 130n Ahmum dns enveloper ñs Jmu 
hms, locl¡' sm dc Liciuçñu. Prcrcimn Muninipal da Alvinúpolig 
Run Monsan m Biuiho. 2o| _ CEP35.95MUD. Emw dlrpnnívcl nn 

mnmu smimuçm de ugundl n hamfeim m l2:00 n IE no hnras 

Inrunmçm peln klzíungz (3|)1 smm ml puu Hmil llrimm@ 
alvinopolisrmgrgovrhr Aivhópm¡s, ms de numhm aa znu 

3 lm -1¡ IDIJMM -I 

  
 

 

PK À À ÍTUR›\ llllNlCIFALDEÀLVI 0PDL|S- 
FRC LIEZDI 7 Pregân Prescnnisi DJÕWZU I7 cgislm dn leul 
DBZIZDITV O Mnnidpm de nlvinúpaliq lvma Fílhliw I W vlu ds 

reginmda preçmpunfnmmaevenmduquisiçãu ds comlau iwm 
n lnm mlmicipui Dalndn Scsñn Dm DB IUZMTV Cwúmiamenw u 

Enlrcga dos enlIEoper du l2smh âs IJIIGh Abcmmdns enrelnpcí 
às IJDÍI hum. Iocnlz Suladc Laclmçmg meaxtulimwipnl da Alr|- 
nàpolii lua Mmugnllur Blcnlhm lü l -CF.PJ§.9.Su-OUD E ud dirpm 

I 00 

    
niwl mmsmu =mm=.d= Rgllnda a scm-Í:í|=|, dJll \ ¡'u 

m lnrnnmçm pela m=rmm çm mmw nu pclo c-Ina¡l: ltci 
cmmkmpmis mg ¡u\'.h!. Alrinúpolm 25 dc nnluhmdc 2n11 

Jcm-16l0229M-l 

 
PRBFBITURA MIINICIPAL DE ALVINÓPUÍJS 

- PRC lamon - Pnegln Pmscnmal MSHÚIT 7 R=gim de Pmçox 
ozuzonz o Municipio da Alvinúpníin mm púhhm . mliuçla da 

rcgisup uc pcçcs pm rurun u cmml mnluuçàn de ampmn plIl 
J = . . . . 

pm mm pm mmin n mccnimu n Sncmuil Municipnl de 
Slúdc. Dnu da S=|sluz Dm 1wmzu|1 Crcdnncilmmlu c Enlmgp 

daunvlbpcn m 12-50h u lJzDULAbcnurldM tmrclnpesl m l.!:üD 

nau lncll1 sm de Li nm Frefeilnn Municipll du MvinbpoTis 
Rm Monsenhm Bmim 2u1 - CEP 35.9qum. Emul dlsmniwl no 

mesmn endlrzm stgumin n snm-f=im m 12: ir In m Imru 
lnñmnnçóu cho kl=fnn= (3l ) 3sss-Im ou peln s-m¡il: licilnxmrê 
Alvinopnlinmpgamhn Mvhápalis. 25 de oumhm n 2011 

J m -¡6l|)22991-I 

 
 mcndrrcçn na Ru 0m dt Dmmhm. 4m unm “ ' * * i 

CEPJS.720MDD. CNPJIMF 20.229.4BIDDOI«95. scrá Iuhzada l I:› 
uo pzn mhnmm = lbenun dns cnvclapcs cnnhcndn n Pmpmu 
CamcrúAl c Dunummuçln d= thliuçm nirerin dc julgmmm 
FREGÃO FRESENCIA L DE REGÍSTRD DE PREÇQ pln aquirislu 
dt Te1a de pmjzçña rLélxim qut rcgtrdbi mu dinpusisüu rw pxb 
gm E 'ul = zul mmo Emm nmlplgm :um m =speriñuqõca dn 
objeln úu PREGÀO PRESENCULL n.' 0611017 nnanrrsc .l aussn 
ú pagina wuwumnmmmzinrm mg gurhr . Dcmlis íníurmaçñcs 
tnln 37|2 IJW nn Bmail I›cilacao@canlammawzàmamg guu 
msnmm Sidirladenrsnn Dms Benlu - Presidenhe nlussnn dz 

Almsidl Puda - Pngoaín 
 

icm -16 IDIZTN - l 
chum MUNICIPAL BE lwros DE MINAS 

7 OONVIDAOS INTERESSADOS PARA SESSÁÚÍDEABERTURA 
DO INVOLUCRO N' 5 COM A DOCUMENTAÇAO lJE HABÍLL 
TAÇÃO 7 TOMADA IJE PREÇos unmm - Dbjahx Cnmrlllçla de 

qéncíuda plupaslndl pm pmlwlu d= míwl úa puhl dm l=g|.|., 
insliluuonul e dc Milwdadç públiu. Dulaz 7 Déll 112011 iu 13IL lmnk 
Cúmnm Muniripul dv Pams vk nmillun Jcmé dg Samam 47CL Ctn- 
lm 7 CEP SBWD Pltns dn Minas 7 MG lnfurmiçõcm [34) 38H- 
mu nükimêcmmymalrmsryw r. inbma uinda qne o ruulndu 

Ê1Mmaã gggidn Iicilanlc Lmk Comunicuçãu ñgêmin du Pmpapndn a : . . 

 
 

Jm -26 1013111 - 1 

CÃMARA Muwlctmn IIEBÃO JOSÊ m LAm- 
Igonmlugnçau |1u Pmccsw Mminimuvn n' Dzmul 7 - Mnmim 

Dupum 2wzun- Cnnlmo n° ›zon- Almndm Nmbmn Maun 
de sn - Olúwm Lunuunçsn Mmal = mnna da mnduh hinmñrim dn 

rclógio da m dn Clmm Munidpll de sn Jase du ann Wm ln 
Commu 3.730,001 Trêx Mll Smcmm Trínu RuisIBnuçln Orpy 
mrmáriaJ J.90.39.M 

 
lzm -16l013||5- l 

CÃMARA MUNICIPÀLDE TRÉS CORAÇOES 
AVISO DE PREGÂO FRESENCLALDNIZUW 

D Pregucim d. Cimlrl Munirípal dns Trêi CoanrMQ Inml Públícn 
a Pmmsn Licimáriu nl li cnm Prlça Uniúnn. :ujn 
nbjcto é o Rcuisnm de Ptvwl pm n mçon rutum a m ís dn 
mamrial dc lnlormhüca pnm nlcndimcmn díll mividades diúl :u dns 

smidnm dl Clmm Municipllde Trñs CuuçãvanVKL o. mwlupox 
n'DJ-Proposh, mwmmm_ ñxhadnl c mhnudm Ialu mulnl 
dns ás llzüflhll do din lüdt nmrcmbm dc ZDII 0 cmul cnmplem e 

wul Inrxm um dílponIvtíz nu snar dg Limuçln n Cimm Mlmi- 
cipal duTrh Curaçbeg pmkndu Iindl m visullizndn nn “nle"w1vw. 
cmmtcmgguvyn Tm Coglsatg 21 de Unmbm dc 2n17. Rodrign 
Clunasdacwwçlzhhcmm. 

   
3 nn rzs 1013151 r 1 

Pnarzlrum MUMCIPALAÇUCENA 
-R.esnlluãn do ngn nmun 7 Pmuxso nmsyn - n plqncim 
l frmnl m ¡nmu.um, quc o vumcaom do rrcgln n' ozuzn17. 
cuju objcmélmuiúçñu dg lnhriñmmcl c a=rimdns. pm manlmnçãn 
a \'cicu|nse miquxm rln pmpritdadacb Municlploamçmmma 
fmlm EMPRESA mpnzmnmwms SOUKI E SILVA LTDA - 
ML XLUB Lunmncnmas EIRELI e LCM PEçns PMu VLI- 
cuzm F. MAQUINAS xmA -ME Açucemn~ as an numhmde zon 
Fll lanunmúcsRihderqocizL 

 

Icm vlñ 1011953 - l 
PREFEIT LIRA MUNICIPAL DE ALPINÓPOIJS 

7 anasu Adminiwaliw D' ñplínll n' ozIzoIT - Prrllrín n' 
mmml DECISAO FlNRL:_'JUDGU PROCEDENTE l dcnún '¡ 
pam wndcnaru pmcmudm F DOS ILEIS DE CARVALHG. nn 

pam dn dnmssao pmum m m l904 Vl d¡ LeiCamptcmmtu uslm 
wr I iulnçño dus uI:. I3|, I u 19$. II dn mesmn Lcl Camplcmcnm." 

AlpinúpolifMQ 2Sld= uutubm dc 20I 1 qué anrigl duu smn Fiihn - mreim MunmpL 

 

lm riñ mzml r 1 

Dlirln Oflclal dul Pudrrcl du Estadu 
Criadn EmWIJÍIEN 

Govema do Estadu de M' as Gerais  
GOVEHNADOR 

FERNANDO DAMATA PIMENTEL 

SECRETÁRKJ DE EsrADn DE CMA CML 
E DE Iyauoúüs lsrrrrucmmls 

MARCO ANTONIO DE REZEN DE TEIXEI RA 

SUBSECRETÀRJO DE ÍMPRENSA OncmL 
TANCREDO ANTÕNIO NAVES 

SLIPERIhTENDENTE DE REDAÇÂCI E EDITORAÇÃO 
HENRIQUE ANTÕNIO GODOY 

SUFERIWHDENTE DE GESTÃO DE SERWÇDS 

GUILHERME MACHADO SILVEIRA 

 

Dmmma ne Pnonuçñc DO Dulmo Oncm. _ 

ROSANA VASCONCELLOS FORTES ARAUJD 

 

SUBSÊCRETARIA DE IMPRENSA OFICJ^L 

Cidode Admmisuulivn - Fulácio Timdanles 

Rod Fapa João Pnulo ]I_ AÚOL 2“ mdaz . S=rra Verde 
CEP: J l630-90I - Bvln Hnriznme I MCi 

Almrhrncnlu Geral 

GHSBIÕJÚQS .'(Z! l)39 I6-7047 I (3| )É\9l5-0092 

E-mni| : alnlldimmlo©cnsacivíl rnggmubr 

Cmcclamcnlo dc Puhliuçio 
E-mail: diuio@casncivil.mg.gmzhr 

Piginnelmúnica u u w.inf mg.gnv\br 

 



_/'\ mh n xr R›I5,'Mudruln 2.nza. Lim 2-aG, mkmm zm imõvcl limado m Rpa Uáudiu 

* e ' c 

| 28 IGTIIPO Belu Horízonte smkmm 21 nE uuwauo DE zuu  
CUleJTCIRA UPLTDA- EPP 

CNPJ TLJHJRJNWLLNIRBJIIMJJWü 
Mn dl Rcunlln Emwnirh dl Sódus 

Dnmnm zlmnh EmlDlemlt ll l7:|10 J|I nl lcda dl lodedldl em lrajuN-ME 
Corummlo dn Mnu Pruidznm Cnlns quurin Pnrim ngúim Muh Apamcidl 
CncllllnPtmira PnlcntsLAmmlidadrdm nkinm Drdzmdudllzbthlmrmbrc l rcdlb 

çam papiuídasutindada Mhnçõumencapiul lnúllmlNüyLmJnúm 
IT ü Leí n" llJÁWZ àl RSI JUQWOMD plmllSlDlMlmn mmh nmn màlçln 
açRSLJIJQMMA dompinlmmwdlnmimmnmmpmnñndmmjlm 
mamnlmnnnluhRâBSMlLZGeIúeAinmpençlndelmwuldanmm 
valur dc RSZIDJELW pm olsóeiou Cnlos hmqnain Pcreim e Muru Apancidn Cuhm 
Pencim 'nnnlm:nl: I panitinlpin nn mpíuL            
    . |-*-T-u.\ -i'fr| ,60W' -¡ ::¡ n-mr¡, . .nr WL F ›Pmnun 

H- JBHUGISDÂML JJSTIÇI ka Edul àe Pmlnk I IML Ma dl Dimh Slliwl Vlrl dl 
- -.nahmámm_FAZSn\Blñllndmmmnunnum únmwawmúwwa 

-- mmmmnlwudl úmhlimüumHm.mnFMnlül 
mmmmnsmmm 855 mmmssa1.unmmmtn AEVEIIIIWL 

'- -rn\m,mmmmmdummmzmm 
=' W 
Mm üall mab íarm mn uw. dar aiaçãn_15u|¡r,l|'mlm, mr m m damudm I 
u|ha.mwa.ulmwm?namm' ummmmmmmmmm nnwptmunãemWMW mmsmmmmum ,múmnpcmgmimnml 

hmm.mhmhülllltúh\llfmadumhlüw MHMJSÚIÍNtml mmmm úmwmr mzvl mmnmnsmm      
 

(LEÍMunichalrL” 7277. da 17dsjaneim da 1997, e DsNbaJapãea 

Numnflvas do CDAMM n.°39*02 e nJMJ 
0 Llndnmar Pamln da smua 59111450515. responsdval paln ern- 

praandimamu denurninndu Llndomar Pereira da SOuza 59711450515. 

Fabrlcanla da Mwals oom predominancla de madaira, sliuado a Flua 

doa Ulacas. rF EBS - Bairro Santa Mbnlm GEP:31530-320 nesta w 
pHaL tuma púbiinu qua protomilzw requerimamo da Licsnça inicial à 

' " “^.. 'daMaín"'*" ' -5MMA. 

CEMIG GERA ÁO E TRANSMISSÀO S. A. 
cnP : ns.931.11mo«-53 

mstcs -AQUISIÇÂD DE BERVlçq 
meda Cwn 

Rmmlu da Wln aruiu EPIEC -Pm¡za¡u: MSJCS 51D-R1 Ohletnt lmplanuçmda a Mdhuhs 
naBENwest mnadusmmwinnüamadae suluadasà 
valntdanmposta ,250.620,22nalor squalzaúa 555723.6M.15,Enqafmm 

a DmnerúoLvaalnrdn pmpusta RSOEEEGABSJMW mlzndo 
A AHAAL Pmpcnmn dnadaniñmdax cmawm Rano a a Sell 

Engunhañl Lnda 
  MUCLED ErE OFr ›'w_Ll.IOtOl3h\ ESPUMLIZMJA L 

Ediuldc mmçlndzmmiai Iduume - 'í"- -' 
mAIMmTAWAUZADA - CNTI ñS.Ml.377ml-Bd. Os Dimmu daNDclcn 
úmdmhgüwmhldlmü. ' Mmammzmmm 
Nuividulc CMIA zlmlm h Lllniuhmhvlín ümzrln Sndllmnvnumni ikimmn 
n Autmhleh Geral Drúiniria c Emnrdiutria m ne IuIiurl no dJn zn ag mwerdrn nk 

1UI'L M stds mhL sltuuh m Awnidt loño Ptahcím l46. ula JBI l 5I19, hlirm ng 

Lnlmlcslutihdcdckch Hurbm.Mi|quis.ls mmh empdmirl wnvwh mnmzmwwnmmhizn W luhwwmldnlünnicmdlmilnnwc 
m acguMl nnwnuslm n me mm qnuquu cnm - r dn Dix 
(i)›\pmviçln dn cmu dt 20 m meiqln na Dm Cemusln dc Hkn = Cnnse 

Fanh (iii1 mmn dn Cnum iv) Mnnçiu dn Mlndlm dl Dârnnria 3 mszwn ost dorumeml esun dispnnnmis na udc dn NGE pnn msnlm mum nam sn dmnmmmlmhmommmñçlnmhlm 
cmdebmmmmubimwñmmeh.m mmurT 
hun conu Dizam Cllniw = VimDintur Clinlcn. mcmbos dn Conselhu Eml c Cnmisin. 
de Éxh emm em x?r|:n017. u inscr dzvem m fgiu nma dg ^ 

   
mim dupmmel nn Mmimsman dDND au mxü dm mimes mdmoos de a- 'mmmmm=mmnmmm 

KI I\'\ Il \'_I \L IÍ.:I_\II\I!› HI  \l,[ \ \_ I meu III-' I'II _\|IIIV\I|. 

SERVICO AUTÓNDMO Illã ÁGUA l'. EEGOTD DE PIUMHLMG FREGÃB 

PIRESENCIAL N' DTBG l7, MENUR PBECO PDR LDTE O SAAB PrUMHI Iznvés dn 

Prugmira Oñdn vem tumar gñhllcn 1 Ihermn dn ammc m cnnlmuçln dr =m9ml 
pln Hunnimumn da um dn smmn da infnmúim inugndmdl guhln adminínmivl 
: Emfülll pan a geiun pühliu dn munqnia SME HumWMQ cnm m miwl lc 
mnvuiãa de dmlns. implnnraclm minnçla dt dadni plbcaillmlcm uelnamcnlm  luprme iimiul n Immnhmam mznnu n pcrfmln cnnlnmaL mnfurmz  

no Trrmn a= ' m Anuw L a pall 
..... dJa Im mmunmm tuim aummgmçum hum     

EIJITAL Dl mTlMaçÃo lJIz MAumN . LEAL 
OOGcialdnSaviçndnEtgimdrlmúvcildlCmamúnVirmledmlvMmem 
dn Lni, m., mz suaER A QIJAMUS ESTE vmm uu DELS TNEREM Ntmm 
quccumprindoudispmlummMúalgilíldm.enrnqugrimmmm:lzdnfdüuimm 
mhündecmuãndgdmmmmizmdnñmáhiumdumiwnmlirqiíwdu 

Mlnvd da Cm Inw Wn Él rmmcm IQ dl quadn 1l, Blirm Pinhn VARZEA DA 
PALMA-MB. <:E'¡l 39.26|JJIO. ñu inümndn (¡)n (l)Dwedar taWAÍKDN RENRIQUE 
LEAL CFÊ 12127| J36›$|, a wmpdv uobrignoõu tmuranuis relmivl lns cnurgns vak 
tídoa e nln plgns. D vdur damm mamm pmldumdnm em lUIWZIHL mfm 
plmilnn drpmjevln dn Gábitn nm SRI mmde c BS I67.952.67 (carm emuemmnmmngMuM=mwmxaúm 

' ' dc o-u. 
Q 

Sllvldnr Rmn'1.019. Ctlmnl rididz dz Vtmnda MG. CEPJ JVJW 
muàvmmzkhuúnmdoúehümmmimprmgtvddz lsiqnimzluln 
nmudmapmdlnhinumüwúmaüm Onkmmdmumdznlkáànhipdn 
pmu odireimdc mmüdaçindamnúdednimúwlm flvurdnuudnrmhxiirh- 
ADAmENUNESRABELD-nmlummdnm 26 i PdlLri9Jl4MI 

VtmndaPumMGJGúeambmdezoll 
D Dllcinl Welinw Almmsh Rm 

 

ENTIL DB NOTIFICAÇÂD 
Tamalmu da Juus Banoa 0M1a. DWB dn Raqiwo de lmávm dn ddndl a 

unmama líanlwlrllflpolltl Edadn da Mlnu Gallh na hlrma da LaL m 
Ern aummmema ao daposho no irlim 2|3. puúarslu 3' a laqulnlas 

da Ld 6015f|7. (La| dns Nadm PúhllmuL NDTIFIGO m Snn JOÃO HIBHIO 
DA BILVAETEHEZADD AMIRIL Inddemalnaaua DWUINI PadmaaNM 
n' 313 Bainn Snnnna Balo HouímnhaNG. pam marufeatnremsm nn prnzo da ts 
[quinae) dias. a mnlll da daia dl ammda pummçãn dnh EdiuL Msla Servlço 
Hemlrai de Imüvclm a Av. Magahãal Fim n' l3. Azn1m. NvinbnlnMa sehna 

a retmaaçãn da Araa ptcmwida psla cELuLBSE szoanwmmn M - 
CEN|BRA. pnmdmárh do IImWel mlll dlnnmfmdn 'Fazanda São Jnln dn Plld 
n an Daztmnmadnaohom 327L' 2-Hngls1m6unk|andoemmna 

u . da r ' n * , ' ' 

a wusendldesua mmnnmmemudmm Flndn n 

prun u hin hmmbimpwuam pmumfhebña anuandn dn onrmrmnm m 
n que aarú avamasa n mmmpm mquaridm AMMH. W da anmlo da 2017. 

Gñáada, Tmasirm mJema Bannl OEE  

 

dn R llrn dn Imñvlh 
DBHABCÂ DE É- MO DE MINAB EBRAIS 

Mdal - Ilauro Lmzs do Frmm 
EDITAL BE NDTIFICI D 

DL MAURO LUCAS DE CÁSBIÀ FHMCO. DW do Canõño da Hegísârn da lm6- 
vnisdacomamdamm-MG. mlormaunlaiam.unwmpnmcnmanúmn 

nn 23 da Lal a'9.514IB7. vam noüllw Wñllam qum da Sllvalsuulans Hnuaühdamllwadnmmnm '!r|anw|mablli< 

Mn n'1 . mn a Onlxa Ewnemlm Fsdmh mgmmnn nngumm rI' |2.342, |ll. 1m L“ 2 A-T' naata emblfn Ielnrenln nn Im umshnlfdn pur 
umlnm uatmemcemsotmwaquadmmtwmlmma ñnadaETDMMÍ 
guhúmmm c natama mmns quadrnúm slluado rIu Bainv Udaua Jnnirm nm a dn c=m, Emmdu Ivunas 65ral=. Mhnda ataham u paaammmna erh 
oomspmdama aa pamelas vemldea dns julos mmmdns a dmdamm exatamemnwnomdopmnrm1'doam¡udlada.nhpehIda da- 

ãáoda mananduaiáñmnarmbucadoemuésdlumaammmmal n a d1áfln nn adlda dl Bdo Hodznntn CW dn Emdc rthu Gs 
rnh nu' o rm. Gamá. 11 da mmbro ds z,u¡7. n Dr. Maum Lucal du 
cássla ranun-0 aJ. ›* _,' 

' r'f  sz .~ -.=\ 

Ivhnn nmmhlnlmyubcrtnndnmlumdnlduhqinmdm dlllflllflltlTh mswwumnrwumnlemmdnmm Snladalinium 
lncalbldi QlSdcdnSME.lPllpZumSnlmsn'Zl|-CmmPiumhLMüc Miíll mumimhm = Trlrvuu ummánz 

nnmhma zmunmt Mnrh du Gnm Ferfdn Barm awlm - nqndm 
 

I|ll\'\\li \It' ||'  llII\IIHÍ.\\I . 

Tmnu dn Rniñuçàm Pmecua Linimúrín n'l1f.'0l'.' PrewPresemíal RWF 57110|1 
Ohjehcu Cnnmmção dg rmprul upecíllínda zm Gmhlfilm Pruhçln dc Srrviçu 
annfunciochow ÂEHHM›CM§¡ÚHIMDH UHHDn-1216!f2|1|-SECJI'Cim1ndn 
TCE-MC\ u qml micmmlmimmmkmmudmrnml 7, Pregln 
humzillRPHmllFiuMñuñno edíml m sruílnm IDJ.¡. panmdnnnmmn nm 

2Aprmn1ncmiúlnd=kginm l Duibxçlojunln Ill CILA J 

HEQUERIMENTO BE LIÔEN A AMBIE . 

A gnpmsa FNR EETRUTURAS METÁ LTDA insuiia : 

073751201000141Proceeso Ammm IPW1MJ2007, maPúMcn 
quaesla mquamndniumwooPmmeammm Emduai da Pnlniea 

NnbimtalaucEN ADEOPERA ÃOOOHREmêdocmmeaM dade da FABRIC ÃO DE ESTR FIAS MET AS E ARÍEFATOS 

DE FERRCL AKÊO E MErAJs NÀD FEHROSOS_ SEM THATAMENro QLIÍMIOO SUP RFIGIAL EXCLUSIVE MÓVEIS lwallzada à Rncha 
MG424. Km 1B. Baãrm Manoel Carloa Munldplo de Pedm LaupoiduMa 

Jnhnnn Sana Dinizl Dlratnr 
IMWT 

 

 

PREFEITURA NUNIUPAL DE BARÃO DE GOCNS hml plBIBu I JMIIII 
do challo letalõdo IF 00114f2017, Maddmda ngão Ptmnlll N' 
WMMT -wju objalo Bmtmhçànda amprasa aspeclahzada para pmmçh da 

narvlços de Iimpeza umana. dl namreza umtinuada nanvíaa píblisas a lugrannw 
mal úreu da dnmfnlu públicu e prónrim índulndn a Diatrím da Gosnil a u povm- 

dna. wmardadn mmmmaa Hmaz uplnn mnnual datanm uam mvknmçlm 
uum rumnaân a dasmaçãullrul duurnímna Mlídoainarlmnm caplna mnnuel nna 
Iugrlduurna púbuma onm pmmmuoãm oom Immçln a dsmlmlçãn rlnal dm IBBÍ- 

dunl sállúx lnunmtlsc dlanbstmdn da buolrna. nanalstaa. bom da lan Ildan 

mklmm dndpwduram lmrsdnlltaamlmo de Egum ngln Prulmdá. du Iipo 
Manot Praço Gldan Sussln hihlm dm 13h1fzn11.às DDJCID imru na Saln do 
Pmoim '0="“' -' ^ nosltada .... W 
call.mg.qw.br-Tranlpamrnh - uutaçaaa- nglo Prenmial msmom Barãu 
du Cocaih zsda mmhru da 2011 Mnxwal Fdipa danndrada Melra-nganlm.    aHEHEIIunnmuruupüL'L ' Jaimrzwm . 

Tnma púNlca a Ma da Heeisbo de Pleçoa n' MD17. Frnmo ünitmólh n' 
2112011 Prealo Prewdaí ERF ni wamt Dbãetm cnntratnçan dn ME. EPP on 

nqdpnndu na torm dn Ielw do uma da pramoçln dn wsnm para pteslnçãa de 
samwa dn ahcm mlrlloon Incuçao da DIIW. imma o aqulpamardoa da smL 
Mrlinlçln e outroa a Gerandldun Munidpia de Guannim Datpnms: 
Gllson F. dI 5Na.CNPJ:1T.45?.225Mml-Tà. Valar: RS 23.HD,W MIIIB a lrãs rrfl 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalldade: Presàu EIetrônlco para Reaístro de Preços - 

Planeiamento n' 261i2017. Obíetm Reglitm de Preçns para 
Aqulslção de Colchão Amlchama para o Slstema FrisionaL 
Ahertura dia 16111I2I317, às 10:00 hs. no slta www.compras. 
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Mmlnistratlva Bele Hcrizonte. 26 de nutubro de 2017. 
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AVISO DE LICITAÇÁO 

Modalidadm Pregão EÍeñrúním n° 9412011 Obletcn Prestaçãa 
de 5ervlço para forneclmenta de reíelçôes e Ianches prontos. na 

farma transnortada para o Presfdlo de Pedra AzuL Incalizado em 

Pedra AzuHMG. Abertura dla 16111I2017. às 10=00 hs. nn Slle 

www.cnmpras.mg.gombr. O edital poderá ser ohtído no mesmo 
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Edlfitln Mínas. 5' andar - Serra Verde - Cidade Administratívm 
Belo Horlzonte. 26 de uutubro de 2017. 

MINAS 
mundo iDUIlÍIlIO Huuluno 

  

        



Tx '\" *""”“*~"ñ-”*~*\-t\--mf-...-x. 
- . ' ' ' ",r _ *.      7-~q~. açaevy -. Mímfãçr1ú^rmnaw~1 _ M__ -,  

  

 

 
    



áí: 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto ' Ê “- Licitacoes@saaepiumI1i.c0m.br CNPJ= 23.782.816l000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035l90) Praça Zeca Soares. le - 37925-000 PIUMHIJMG - Telefax J7-3371-1332 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do Pedido de 
Esclarecimento do Fornecedor Memory Projetos e 

Desenvolvimento de Sístemas Ltda, referente ao Pregão 
Presencial n°07/2017 e Processo Licitatório n°253/2017. 

Piumhi, 16 de Novembro de 2017. 

MAUÉQ 

Maria dasgájãjííerreira Barros Goulart 
' egoeira 
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Assuntoz Questionamento Edital PP N9 07/2017 - SAAE PIUMHI 
De: Comercial MEMORY <comercía|@memory.com.br> 
Data: 08/11/2017 16:46 
Para: Iicitacoes@saaepiumhi.com.br 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017. 

À Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de PiumhílMG 

Prezada Pregoeira Sra. Maria das Graças, 

Fazemos referência ao Pregão Presencial n° 07/2017, Processo Licitatório n° 

25312017 no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - PIanílhalProposta 

ComerciaL prevê: 

“Uma vez realizado o treinamento dos usuários na fase de 

implantação, se posteriormente em função de qualquer 

motivo relevante, haja a necessidade de visita em campo, a 

empresa contratada arcará com as despesas referentes 
as despesas de translado, hOSpedagem, alimentação, 
hora técnica trabalhada, bem como quaisquer outras 
taxas e impostos que iñcidam sobre a viagem. ” 

Tendo em vista que na Lei 8.666l93 no Artigo 7°, § 4° informa: 

“É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da Iicitação, de 

fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 

quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reaís do projeto básico ou executivo. ” 

E, prevê ainda, na mesma Lei 8.666/93 no Artigo 15, § 7° inciso II que a 

Administração Pública deverá observarc 

1 de 2 08/11/2017 17:03 



Questionamento Edital PP Ng 07/2017 - SAAE PIUMHI 

. adequadas técnicas quantitativas de estimação. ” 

Assim, a empresa solicita que, em conformidade com o descrito na Lei de 

Licitações seja informado qual a estimativa de visitas técnicas (visita em campo), 

volume de horas técnicas, _tras|ados, para que os custos necessários sejam 
incluídos na proposta dé preços, sem as quais não há possibilidade de 

apresentação da proposta comerciaL (Uma vez que deverão ser precificados os 

custos referentes as despesas de translado, hospedagem alimentação, hora 

técnica trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e impostos que incídam 

sobre a viagem). 

É relevante informar ainda, que a falta desta informação ieva a possívei 

desigualdade entre os concorrentes, uma vez que cada participante pode 

considerar diferentes quantidades. Sabendo também, que o menor preço será o 

fator de definição do vencedor da Iicitação, a administração poderá contratar o 

menor valor, porém não se terá absoluta certeza quanto à execução integral do 

objeto Iicitado e pretendido, visto que o volume de visitas em campo poderá ser_ 

menor que o necessário. Assim, pontua-se mais uma justificativa irrefutável da 

necessidade de ter esses quantitativos definidos. 

Solicitamos que seja informado qual a estimativa de visitas técnicas para que 

possamos elaborar a Proposta a ser apresentada no dia da Licitação. 

d Certos de sua atenção, antecipamos nossos agradecimentos e aguardamos 
retorno. F - 

Atenciosamente, _ * " 

Gerilza Andrade o 
gerilza.andrade@memog.com. br 

Gerente Administratívo Comercial m e 7 0 rg (31) 2126 6379 Sããtwwparãmüàüâiãàüüümm 

 

 
wwmnenmxomm 

wnmâ 

2 de 2 08/11/2017 17:03 



RESPOSTA QUESTIONAMENTO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N... 

ldel 

 
 

 
Assunto: RESPOSTA QU ESTIONAMENTO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N9 07/2017 - SAA _ 

PIUMHI M 

De: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 10/11/2017 11:17 
Para: Comercial MEMORY <comercia|@memory.com.br> 

A 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N9 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 253/2017 

Em resposta a sua solicitação nos enviada via email na data de 08/11/2017, "(....) em 

conformidade corn o descrito na Lei de Licitações seja informado qual a estimativa de visitas 
técnicas(visita em campo), volume de horas técnicas, translado, para que os custos 
necessários sejam incluídos na proposta de preços, sem as quais não há possíbilidade de 
apresentação da proposta comercial." 

Diante do solicitado informamos que a estimativa anual esta prevista em : 

04(quatro) visítas técnicas 

32:00(trinta e duas) horas técnicas 

08(oíto) translado 

Sendo só parta o momento estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Pregoeira 

10/11/2o17 11:13 
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Aksuntm Re: RESPOSTA QUESTIONAMENTO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N9 07/2017 - SA ASS 

PIUMHI M " 

Dez "comercia|@memory.com.br" <comercia|@memory.com.br> 
Data: 16/11/2017 10:10 
Para: María Das Graças <Iícitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Prezada Sra. María da Graças, 

Acusamos recebímento da resposta aos questionamentos realizados. 

Agradecemos sua cordial atenção. 

Atenciosamente. 

 
./\, Gerilza Andrade or gerilza.andrade@memorv.combr * 

Gerente Administrativo Comercial _ ' 

(31)2126-6379 ê _-z _ _ _ rg âaWww waamààêmmmêaâi   
WWJHERWECWILIH 

üfimâ 

Em 10/11/2017 11:17, Maria Das Graças escreveu: 

A 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Ne 07/2o17 

PROCESSO L|CITATÓRIO NQ 253/2017 

Em resposta a sua solícítação nos enviada via email na data de 08/11/2017, "(....) em 

conformídade com o descrito na Lei de Licitações seja ¡nformado qual a estimativa de 
visitas técnicas(visita em campo), volume de horas técnicas, translado, para que os 
custos necessários sejam incluídos na proposta de preços, sem as quais não há 

possibilidade de apresentação da proposta comercial." 

Diante do soiicitado informamos que a estimativa anual esta prevista em : 

04(quatro) visitas fécnícas 

32:00(trinta e duas) horas técnicas 

1de2 16/11/2017 10:12 
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08(oíto) translado 

Sendo só parta o momento estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. ' 

Atenciosa mente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Pregoeira 

 
Gerilza Andrade 
qerilza.andrade@memorv.com.br _ Gerente Administrativo Comercial http.//www.memorv.com.br 

(31) 2126-6379  

2 de 2 16/11/2017 10:12 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Licitacoes@saaepiumhi.c0m.br CNPJz 23.782.816l000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035i90) Praça Zeca Soares, 211 7 37925-00tl PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do pedido de 
Impugnação ao EditaL referente ao Pregão Presencial n°07/2017 e 

Processo Licitatório n°253/2017, por parte do fomecedor MGF 
Informática Ltda. 

Piumhi, 16 de Novembro de 2017. 

W 
Maria das G erreira Barros Goulart 

« Pr goeira 



MGF Infomática Ltdl W 

 
llustríssima Sra. 
Maria das Graças Ferreira Barros Gouiart 

Pregoeira clo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - MG 

Setor de Compras e Licitações 

Ref. Pregão presencial 007l2017, processo 253l2017      nrr ay nn r r . "' u . 

d MGF lnformática Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJIMF sob o n9 

22.719.918/0001-28, sediada à Rua dos Brandões, 231, 39 andar, Centro, Passos - MG - CEP: 

37.900-104, como empresa interessada no procedimento Iicitatório em epígrafe, vem, 

amparada no disposto no decreto 3.555/2000, na Iei 10.520/2002, no parágrafo 29 do Artigo 

41 da Lei n9. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, 0ferecer, 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

acima referenciado, pelas razões a seguir, requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e 

admissão. A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento licitatório, a) 

inconsistência entre o objetivo da contratação e a forma de julgamento de propostas; b) risco 

técníco nas condições estabelecidas para a migração de dados; e c) exigência feita na forma de 

excesso de especificação, com intuito inclusive. de evitar gue ocorra restrição desnecessária 

do universo de gossíveís e cagacitados comgetidores. obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO 

MAIS VANTAJOSA, senão veiamos: 

Egçgpslçãq D_E quvos JJ IJ '.' "; u ' ' " ” ' "'A"A”' MfIin"31fljfflffiÍNÍIJXIÍJIJIffffffllfillfffjifflliilyflm   
a) A justificativa bem como o objeto da contratação descritos no edital sempre apontam 

sempre para a intenção de contratação de sistemas integrados para a gestão 
administrativa e comercial para o SAAE de PiumhL sendo que no entanto o critério de 

julgamento adotado para o processo permitirá a contratação de sistemas não integrados. 

//- 
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar. Passos - MG. CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinformatica.com.br Págz 
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1. 0bserva-se primeiramente a incompatibnidade estabelecida no objeto do editaL 

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LlCENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL PARA GESTÃO 

PÚBLICA DA AUTARQUIA SAAE DE PlUMHl-IV|G..."; sendo no entanto escolhido como 

critérío de julgamento o menor preço por Iote, onde os sistemas de gestão admínistrativa 

e o de gestão comercial estão definidos em Iotes dístíntos. Fica evidente nestes termos o 
interesse contraditório, ou exige-se que 05 sistemas sejam integrados, ou atribuE-se a 

Iiberdade de fornecedores distintos, sem compromisso de compatibilidade técnica para 

esta integração (exigência que não está imposta no EDITAL caso fornecedores distintos 

ganhem estes sistemas). 
1.1. 0 modelo do contrato detalhado no ANEXO X, descreve em seu objeto, a contratação 

¡ntegrada dos sistemas conforme reproduzimos: Constitui obieto do presente 
instrumento a contratacão de empresa para Hcenciamento de uso de sistemas de 

ínformática inteqrados de gestão administrava e comerciaL para a qestão púbHca da 

autarquía SAAE de Piumh¡, MG. TaI como descrito, reforça a interpretação da 

integração entre os dois 5istemas, contrapondo-se ao critério de julgamento por lote. 

1.2. As justificativas da contratação estabelecidas no capítulo 2 do ANEXO I, concluem com 
os termosz Justifica-se, portanto, como necessária e imprescindível a presenca efetfva 

de uma empresa de prestacão de serviços de aestão comercial e administrativa e 

  

com as referídas ipformatizações a Administracõo Púbfica írá ter uma maior 
efetividade nos controles dos servicos fomecidos, bem como, tornará a qestão maís 

eficiente, dinâmiCtL pautada em resuftados, o aue conseauentemente aerará 

facilidades e evitará mau uso do dínheíro púbfica Mais uma vez, estes termos 
contradizem a possibilidade critério de julgamento do "menor preço por Iote". 

q 2. Considerando-se a hipótese da substituição do atual fornecedor do sistema administrativo 

l com seus diversos módulos, entendemos como compromissos excessivamente 

brandos quanto às condições de migraçãgda bggg de dadós. Observar que a atual 

base de dados dos diversos módulos do sistema administrativo contempla mais de 28 anos 

de registros acumulados. Efetivamente, alguns destes módulos podem eventualmente 

abandonar dados passados, entretanto outros módulos não admitem esta perda, por 

exemplo, os registros do almoxarifado, patrimônio e da folha de pagamentos. A decisão 

dada pelo responsável gela elaboração do edital cria facilidades_pa_ra novos 
fornecedores assumam os novos trabalhos, sem o compromisso desta mígração 

de informagões. Este abrandamento quanto às exígências da migração causa prejuízo ao 

SAAE de Piumhi na medida em que todos os históricos da folha se perderão (pagamentos, 

registros de férias, registros de movimentações, registros de alterações salariais, etc); da 

mesma forma perdem-se todos os históricos de movimentação do almoxarifado e do 

patrimôn¡o. O gestor há de entender, que uma vez encerrado o contrato com o fornecedor 
anterior, apesar do banco de dados se manter dísponível para a autarquia, os sistemas não 

f 
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estarão mais disponiveis. Assim, listagens, relatórios e consuitas só poderiam ser 

realizados nos novos sistemas contratados com base nas migrações que vierem a ocorrer. 

Aquilo que não for migrado se perderál 

3. A definição do crítério de avaliação definido no capítulo XHI - Apresentação do sistema 
pelo vencedor está descrita de forrna subjetiva a critério da comissão julgadora. XIlI-3 "Ao 

final da demonstração a Comissão de Avaüação designada pelo díretor executivo do SAAE 

conforme Portaria n° 050/2017 emitirá parecer técnico motivado aprovando ou nõo o 

sistema avafiado”. Por outro lado, 0 ANEXO VII1 -» Modelo de declaração de atendimento 

das especificações técnícas do editaL exigem do proponente que seu sistema ”DECLARA 

expressamente que atende rigorosamente as especrficações constantes neste Editaf e de 

seus Anexos, sob pena de aplicação das penalidades previstas na legíslação vígente". 

4. As especificações apresentam itens que se caracterizam como excesso de especificação, 

estabelecendo exigências incompatíveis com a necessidade do SAAE de Piumh¡. Nestas 

condições, dá margem à ¡nterpretação de que o responsável pela montagem do edital 
copiou a Iista de atributos do sistema de um fornecedor, e não pelo estabelecimento da 

sua Iista dos reais requisitos necessários do SAAE de Piumh¡. Observe o exemplo abaixoz 

4.1. Especificações da contabilidade - 7.1.1 (pág¡na 9 do ANEXO I): "Permitír que sejafeita 
a contabilização do regime próprio de previdêncía em conformidade com a Portaría 

916 do minfstérío de previdência e de demais normas lega¡s”. 0 SAAE de Piumhi 

contribui com o RGPS, dispensando assim esta exigência estabelecida. 

DO DIREITO 

 

  
Passa›se a expor as razões pelas quais a Requerente solicita revisão dos 

termos do edita1, uma vez que este apresenta exigências irregulares, as quais serão 

devidamente demonstradas a seguir. 

A. DA TEMPESTIVIDADE À IMPUGNAÇÃO. 

Primeiramente, ¡nsta salientar que a presente Impugnação é tempestiva, 
visto que apresentada 05 (cinco) dias úteis antes da Iicitação, conforme prevê a Iegislação; até 

02 (dois) antes pelo disposto no artigo 12 do Decreto n9 3.555/2000 (Regu|amento do Pregão). 

E atendendo o instrumento convocatório o prazo Iimite de 02 (dois) dias úteis antes da 

Iicitação (capítulo II|.4). 

___________________.____-__-____ 
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Art. 12. Até dois días úteis antes da data fíxada para recebímento das 

propostas, quafquer pessoa poderá solícitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar o ato convocatórío do pregãa 

B. DA VEDAÇÃO À PARTIClPACÃO DE EMPRESAS LICITANTES 

Leí 8666/93, Art. 39: A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constítucionauf da isonomía, a seleçõo da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacíonaL e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípíos básicos da d Iegalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatór¡o, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correiatos. 

§ 19: É vedado aos agentes públicos: 
I - admítin prever, índuir ou toteran nos atos de convocacõo, cláusulas ou 

condicões que comprometam, restriniam ou frustrem o seu caráter competítivo 
e estabelecam preferências ou dístíncões em razão da naturalidade, da sede ou 

domicíüo dos Hcitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

relevante para o especüíco objeto do contrato, ressafvado o disposto nos §§ 59 

a 129 deste artigo e no art 39 da Lei n9 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

(Redação dada pela fei 12.349/2010). 

Leí 10.520/2002, Art. 19: Para aquísiçõo de bens e serviços comuns, poderá ser 

”'\ adotada a Hcitação na modaüdade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualídade possam ser 
obietivamente definidos pelo editaL por meio de especificacões usuaís no 

mercada (gr¡fos de nossa autoria) 

O ato convocatório do presente processo evidentemente adotou a "I¡sta de atributos” 

dos sistemas de programa de um fornecedor específico e o aplicou como sendo sua “I¡sta de 

requisitos” no termo de referência do editaL Esta prática caracteriza o excesso de 

especificação, viabilizando somente uma única empresa qualificada para atender tais 

requisitos. 

Destacamos ainda o excesso de exigência estabelecido no capítulo XIII - Da 

apresentação do sistema pelo vencedor, do corpo principal do edital; no quesito 1 ficou 
determinado que o fornecedor vencedor do processo de disputa de preços, deve fazer 

___________________-_-_-__- 
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b) 0 ente público deve se precaver em resguardar a garantia de plena continuidade da gestão 

dos dados de seus sistemas. Todo cuidado deve ser tomado para que a migração destes 

dados se dê por completo, garantindo ao ente que os novos sístemas contratados sejam 

capazes de dar continuidade ao processamento destes dados, mas também que sejam 

 
capazes de exibir os relatórios destes mesmos dados referentes à todo período processado 

pelos sistemas anteriores. Caso esta precaução não seja tomada, o ente público corre o 

risco de perda ou abandono de registros referentes a quase trinta anos de processamento 

acumulado. 

c) As empresas desenvolvedoras de sistemas de programas de computador, apresentam nas 

peças de propaganda e de promoção de seus produtos a sua “Iista de atributos”. Nesta 
Iista são relatadas as funcionalidades que seus sistemas promovem, e enaltecem 

características genéricas de forma a poder amplíar leque de sua clientela aivo. Também se 

esmeram em apresentar detalhamento de seu conteúdo e formato. Considere como 

exemplo o atributo: "Permitir que seja feita a contabüização do regime próprio de 

previdêncía (RPP$) em conformidade com a Portaría 916 do ministério de previdência e de 

demais normas Iegais”. 

Por outro Iado, um ente público ao elaborar seu edital apresenta sua ”I¡sta de 

requisitos” no termo de referência para especificar o sistema de programas de 

computador, e deve fazê-lo se atendo à descrição de suas reais necessídades. Qualquer 
excesso de detalhamento destas especificações criarão restrições de competição de seus 

possíveis fornecedore5. Ou seja, tais especificações deverão estar concentradas na 

descríção das funcionalidades a serem promovidas pelo sistema, com pouco detalhe de 

formato (a menos de condíções específicas). Considerando o mesmo exemplo anterior, 
m para o SAAE de Piumhi bastaria esclarecer sua necessidade de que o sistema seja capaz de 

l processar o RGPS (Regime Geral da Previência Social), pois o SAAE de Piumhi se vincula ao 

RGPS e não ao RPPS. 

DOS FA TOS 
n ¡nnp›: u¡nw,tn nhrtw 

A ora Requerente, atendendo ao chamamento efetuado por este douto 

órgão da administração pública, através do Edital de Pregão Presencial referido acima, 

interessada em participar do certame, retirou, o mencionado Edital e seus Anexos. Entretanto, 
ao proceder o exame do referido instrumento constatou que o mesmo apresenta as restrições, 

que passa a expor. 

WFÉ 
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demonstração comprovando que o sistema atenda à Iista dos requisitos mínimos exigidos no 

item 7 do termo de referência do Anexo I. No quesito 5 deste mesmo capítulo ainda reforça 

que tendo sído reprovado por não atender leno e ade uado à esta Iista de exi êncías novo 

fornecedor será convocado até que surja um que atenda plenamente à Iista descrita no item 7 

do Anexo l (Termo de Referência). Notar que o item 7 do Anexo I - Termo de Referência 

contempia centenas de itens especificados. Ao ser elaborado o referido edital com a Iista de 
atributos de um fornecedor, e exigir que 100% destes atributos sejam atendidos, condena o 

processo a viabilizar um só vencedor possíveL 

A prática correta na elaboração de um termo de referência deste formato, é exigir que 

o fornecedor atenda ao mínimo de 75% das exigências estabelecidas. 

A conjugação do excesso de exigência no termo de referência com os critérios de 

julgamento estabelecendo o cumprimento mínimo de 100% das funcionalidades disponíve¡s, e 

de outro |ado abrandando as exigências de migração dos dados, vai conduzir ao impedimento 

de díversos participantes, e facilitar as condições do fornecedor ”dono" da Iista de atributos a 

assumir os trabalhos com poucos esforços de migração da base de dados e implantação. 

Sendo ass¡m, ao passo que o presente certame traz consigo cláusulas que 

comprometem a disputa, a Adminístracão fica inviabilizada de analisar oferta mais vantaiosÀ 
impossibilitando até mesmo gLue uma das empresas mais capacitadas para esta contrata@ 

possa ser selecionada à contratação. 

Nestes termos, 
Pede-se Deferimento. 

 
Marcelo Galvão Fonseca 

Diretor - MGF Informática Ltda 

Passos, MG, 13 de novembro de 2017 
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DECISÃO lMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL o7/2017 

Assuntm DEClSÃO IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 
De: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data= 16/11/2017 09227 

Para: mgaIvaofonseca@gmai|.com, Andreía Cruz - MGF 

<andreiacruz@mgfinformatica.com.br>, paulocruz@mgfinformatica.com.br 

A 

MGF INFORMÁTICA LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 253/2817 

ATT: MARCELO GALVÃO FONSECA - DIRETOR 

Encaminhamos em anexo Decísão a ímpugnação interposta pelo Diretor da empresa MGF 

,~\ Informática Ltda, bem como Parecer JuridicoJ para sua apreciação e conhecimento. 

Atenciosamente, 

Maria das Gracas Ferreira Barros Goulart 

Pregoeíra 

-Anexo&  
DECISÃO IMPUGNAÇAO EDITAL 07 2017.pdf 1,7MB  
Parecer Juridico MGF.pdf 903KB 

1 de 1 16/11/2017 o9:29 



Lidas: DECISÃO lMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL o... 

1de1 

Assuntoz Lidas: DECISÃO IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 
De: "Andreia Cruz - MGF" <andreiacruz@mgfinformatica.com.br> 
Data: 16/11/2017 09:34 
Para: María Das Graças <lícitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de emaíl que você enviou 
para . 

<mgalvaofonseca®gmail.com>; "Andreia Cruz - MGF" 

<andreiacruz@mgfinformatica.com.br›; <paulocruz®mgfinf0rmatica.com.br> em 

16/11/2017 99:27 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do 
destinatárío em 16/11/2017 09z34  
Fina1-Recipient: rfc82251icitacoes@saaegiumhi.com.br 
0rigina1-Message-ID: <7f26b7f2-2d4e-7197-e1c4-7658930fd61a®saaepiumhi.com.br> 
Díspositionz manual-action/MDN-sent-manually; displayed 

16/11/2017 09:43 



Lidas: DECISÃO lMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 0... 

 
Assuntoz Lidas: DECISÃO IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 
De: "Pau|o Cruz" <pau|ocruz@mgfinformatica.com.br> 
Data: 16/11/2017 16:51 
Para: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de email que você enviou 
para 
<mgalvaofonseca®gmail.com>; "Andreia Cruz - MGF" 

<andreiacPuz@mgfinformatica.com.br>; <paulocruz@mgfinf0rmatica.com.br> em 

16/11/2017 99:27 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do 
destinatário em 16/11/2917 16:51  
FinaluRecipientz rfc822;11citacoes®saaepíumhí.com.br 

/“\ Origina1-Message-ID: <7f26b7f2-2d4e-7197-e1c4-7658939fd61a®saaepiumhi.com.br> 
\ Dispositionz manual-action/MDN-sent-manually; displayed 

1de 1 17/11/2017 08:38 



 
diretoria@saaegiuml1i.cum.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Mnnicipal (Lei 1035l90) Praça Zeca Soa rm. 211 - 379254100 PIUMHIÍMG- Telefax 37~3371-l332 

DECISÃO 

PREGÃO PRESENCEAL N° 07l2017 
PROCESSO LICITATÓRiO N° 253l2017 

Objeto: contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de 
informática integrados de gestão administrativa e comercial, para a gestão pública 
da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de dados, 
impkantaçãq migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico e acompanhamento durante o período contratual 

l. DAS PRELIMINARES 

1.1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa MGF lnformática Ltda, 
conforme estabelecido em edital “Título IH", com fundamento nas Leis n° 8.666l93 e 
10.520¡02. 

II - DAS RAZÕES DA |MPUGNAÇÃO 

2.1. Contestação do critério de julgamento menor preço por lote, ao argumento de 
que, os sistemas de gestão administrativa e comercial são integrados. 

2.2. Exigências tênues em relação à migração de base de dados do software atual; 

2.3. Critério subjetivo em relação à avaliação técnica por ocasião da demonstração 
do sistema pela iicitante vencedora; 

2.4. Especificação do objeto em quantidade e quaiidade excessiva e incompatível à 
necessidade do SAAE 

III - DA ANÁLlSE DAS ALEGAÇÕES 

3.1. Critério de Julgamento 

Insurge a impugnante contra o critério de julgamento eleito pela 
Administração para o presente certame_ 

Sugere que a pretensão do SAAE em contratar sistema integrado para a 
gestão administrativa e comercial contradiz à possibilidade de escolha do fornecedor 

d 
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por Iotes distintos, por isso entende que o critério deveria ser menor valor gIobal ou 
lote único. para que somente uma empresa Iograsse vencedora no certame. 

Data vênia, esse entendimento mostra-se equivocado e vai de encontro ás 
normas Iegais que regem a matéria. 

Inicialmente é oportuno relembrar que a Súmula 247 do Tribunal de Contas 
da União recomenda a não utiIização do preço global como critério de adjudicação 
sempre que for possívet a divisão do objeto. Vejamosz 

SÚMULA N° 24 7: É obrigatória a admissão da acüudicação por item e não por 
preço globaL nos editaís das Iicitações para a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, cujo objeto seja divisíveL desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista 
o objetivo de pmpiciar a ampla parficipação de Iicitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquísição da 
totalidade do objeto, possam fazê-Io com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidada 

No caso em apreço a utilização do termo INTEGRADO não traduz a idéia de 
que tenha que ser um único prestador do servlço tanto para o móduío “gestão 
administrativa” quanto para o módulo "gestão comercial". 

Essa integração pressupõe a capacidade de comunicação, ou seja, de envio 
e recebimento de dados, não importando que tenham Iinguagem distintas, já que há 
mecanismos capazes de traduzir essa variação de Iinguagem para uma universaL a 

exemplo do “WebService” que traduz todas Iinguagens para uma universal - o 
formato XML 

Atualmente é prática comum dos softwares utilizam esse WebService, 
podendo assim fazer integração de dezenas de sistemas distintos, comunicando 
entre si, através de protocolos XML. 

Portanto, não há contradição no editaL a divisibilidade é perfeitamente 
admissíveL como meio de fomentar a concorrência. 

|guaimente, não procede a alegação de que no editai não está contida a 
exigência de compatibilidade técnica entre os sistemas caso vencerem fornecedores 
distintos, isso porque, o termo “INTEGRADO” das gestões Administrativas e 
Comercial já obriga aos vencedores a desenvolver mecanismos de comunicação 
entres os softwares não importando a Iinguagem utilizada. 
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3.2. Exigências brandas em relação às condições de migração da base de 
dados 

Aduz o impugnante que as exigências quanto às condições de migração da 
base de dados são brandas, criando oportunidades para que Iicitantes se habilitem 
no certame sem o compromisso dessa migração. 

Também aqui a impugnante equivoca-se. 

Consta de forma expressa no objeto Iicitado, além do Iicenciamento de uso 
de sistemas de informática, os serviços de conversão de dados, implantação, 
migração de dados pré-existentes. 

Aliás, há um capítulo no Termo de Referência do Edital que de forma incisiva 
trata desse tema. 

Ressaita-se que, o fato da impugnante estar prestando o serviço há mais de 
28 anos ao SAAE não gera a inviabilidade de competição, devendo contratar-Ihe por 
meio de inexigibilidade de Iicitação, a Iicitação é instrumento Iegal para contratação 
de serviços desse gênero. 

Por outro lado, há Iegislação que regulamenta esse tipo de serviço, de modo 
que a atual prestadora tem obrigação de viabilizar obtenção de dados futuros 
daquiio que por ventura não for possível migrar, isso porque esses dados são de 
propriedade do SAAE e de relevante interesse públíco. 

3.3. Critério subjetivo em relação à avaliação técnica por ocasião da 
demonstração do sistema pela licitante vencedora 

Alega a impugnante que o critério de avaliação definido no capítulo XIII do 
edital é subjetivo o que não é verdade. 

O objetivo dessa avaiiação é averiguar por ocasião da apresentação do 
sistema proposto pela Iicitante vencedora se ele tem funcionabilidade mínima capaz 
de atender às exigênciàs de cada módulo. 

A Administração pode e deve tomar esse tipo de cautela, para preservar o 

interesse público e averiguar a veracidade da declaraçâo a que se refere o anexo 
VíII do EditaL 
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Dentre os documentos de habilitação exigidos, encontra-se a declaração do 
proponente de que atende rigorosamente as especifícações constantes neste Edital 
e de seus Anexos, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Iegislação 
vigente. 

Ora, a apresentação dessa declaração não blinda o iicitante de oportuna 
avaliação de seu software, muito pelo contrário, se essa declaração não for 
condizente às ferramentas do programa disponibilizado, o Iicitante será 
responsabilizado na forma IegaI. 

Desse modo, essa avaliação não constitui entrave à participação no certame, 
mas possibilita à administração, antes de assinar o contrato, analisar o produto 
ofertado pelo proponente vencedor e verificar se atende às especificações mínimas 
do EditaL 

Importante salientar que atualmente na maioria das Iicitações, antes da 
homologação têm-se exigido a apresentação de amostras e protótipos do |icitante 
vencedor, por isso, a exigência em questão se coaduna com os precedentes do 
Tribunal de Contas da União. 

3.4. Especiñcação do objeto em quantidade e qualidade excessiva e 
incompatívei à necessidade do SAAE. 

Nesse ponto importante trazer a baila o art 14 da Lei n. 8.666l93: 

“Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem Ihe tiver dado causa”. 

Portanto. em todo processo de compra ou contratação de serviço, a 

administração deve caracterizar o objeto de forma exaustiva. 

Admite-se pecar pela falta de especificação, não pelo excesso, sobretudo, 
num procedimento complexo como Iicenciamento e uso de sistema de informática 

Vale Iembrar que compete a Administração definir o objeto conforme sua 
demanda. 

O Iicitante nâo provou que há exigência que seja estranha à demanda do 
SAAE. 
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Aduz apenas que foi exigido dentro das especificações da contabilidade que o 
sistema permitisse que fosse feita a contabilizaçâo do regime próprio de previdência, 
enquanto que o SAAE contribui com o RGPS, por isso a exigência deveria ser 
dispensada. 

Ora, realmente o regime de previdência atual do SAAE é o geraL contudo, 
nada impede que num futuro o Município decida por implantar regime próprio, o que 
tem sido aliás, uma reivindicação do Sindicato dos Servidores Municipaís. 

Nesse caso, o edital está sendo precavido, exigindo que seja possível essa 
contabilizaçâo, para que não tenha transtornos futuros, ou seja, para que o sistema, 
caso necessário possa processar esses dados. 

Por outro Iado, essa exigência não frustra o caráter competitivo, todos os 
sistemas de gestão do mercado têm condição de desenvolver esse tipo de 
mecanismo. 

Por fim, importante atentar para o fato de que, o termo de referência do Edital 
foi elaborado para atendimento da Portaria Ministério da Fazenda n. 54812010 

(estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado 
de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada entre da 
Federação, adicionais aos previstos no Decreto n. 7.185/2010), Decreto n. 
7.185¡2010 (dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de 
administração financeira e controle, no âmbito de cada entre da Federação, nos 
termos do art. 48, parágrafo único, inc. III, da Lei Complementar n. 10112000) e Lei 
Complementar n. 101I2000, dentre outros dispositivos. 

IV- DA DECISÃO 

Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada pela empresa MGF 
|nformática Ltda, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o 
EditaL 

Piumhi, 14 de novembro de 2017. 

erreira Barros Goulart 
ço utônomo de Água e Esgoto de Piumhi 

Maria das 
Pregoeira Oficial do S 
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PARECER JURÍDICO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 
PROCESSO LiCITATÓRIO N° 253/2017 

Objetoz Contratação de empresa para licencíamento de uso de sistemas de 

ínformática integrados de gestão administrativa e comerciaL para a gestão pública 
da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os serviços de conversão de dados, 
impiantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte 
técnico e acompanhamento durante o período contratual 

Cuída-se de impugnação ao Edital de Licitação interposta por 
MGF Informática Ltda, insurgindo contra o ato convocatório em quatro 

vertentesz critério de julgamento menor preço por lote; Exigências tênues em 

relação à migração de base de dados do soñware atual; Critério subjetivo 

em relação à avaliação técnica por ocasíão da demonstração do sistema 
pela licitante vencedora e Específicação do objeto em quantidade e 

qualidade excessiva e íncompatível à necessidade do SAAE 

A petição foí protocolizada na sede do SAAE em 13/11/2017. 

Considerado que a abertura do edital está prevista para sexta- 
feira, 17/n0vembro/2017, dúvídas não restam acerca da tempestividade da 

impugnação. 

Analisado a petição veriñca-se que a mesma não foi assinada 
pelo representante legal da empresa, situação em que, constituí documento 
apócrifo. ' 

Nos processos judiciais os documentos apresentados sem 
assinatura não possuem valor algum Conñra-se: 

PROCESSUAL CIWL AGRA VO DE INSTRUMENTO RECURSO APÓCRIFO 

CONSIDEMDO INEXISTENTE NA INSTÂNCIA ESPECIAL CORREÇÃO 
IMPOSSIBILIDADE 

J. 0 recurzso apócrifo é consíderado íneXIStentg não sendo possñzel 

sua Correção nesta instância especíal Precedentes 
2 Constatada a ausência da assmatura do procurador habllítado nos 

autos na petição do agravo de ínstrumento, deve ser mantlda a 
... 



 ' Esgoto 
diretoüagâsaaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.816l0001-l0 

Autarquia Manicipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

decfsão agravada, porquanto se acha em consonância com a 

jurisprudêncfa deste Tnbunal Superiorz 

3. Agravo regímental não provída MgRg no Ag 1357991/MG, Rel 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, 
DJe 25/03/2011) 

PROCESSUAL CIVIL AGRA VO DE INSTRUMENTO SEM ASSINA TURA 

RECURSO APÓCRIFO QUE NÃO SE CONHECE PRECEDENTES 

J. A assínatura é reqwàito de admrlssíbllfdade em qualquer ato 
processual de natureza escríta, cwà ausêncfa torna inexràtente o at0, 
tal como ocorre com 0 recurso subscríto por advogado que não 
possui procuração nos autos. 
2 0 recurso sem assmatura do procurador não é ineXIStente nas 
fnstânaàs ordmárfas, devendo o magistrada à qu do art 13 do CPC 

propícràr à parte a oportumdade de sanar o wtio de representação 
antes do juízo de admrlssibilrdada certíficando tal fata Entretanta na 
Ihstânaà especiaL não é dado á parre o direíto de reguladzar o 
recurso apócnfa que é consíderado IheXIStenta 

Agra vo regIMental improvida 64gRg nos EDcl no Ag 1400855/BA, ReL 

Minllstra HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/04/20L?, DJe 25/04/2012) 

Porém, estamos díante de um procedimento administrativo, por 
isso, de bom grado que a Administração preste todos os esclarecimentos 
necessários, dando ampla publicidade e motivação de seus atos. 

Assím, sou de parecer, em homenagem aos princípios 
norteadores da Administração Públíca, que a impugnação seja recebida e 

analisada, devendo, para tanto, a Pregoeira valer-se do corpo técnico do 
SAAE nas áreas de contabilidade e sistemas de informática para decisão. 

l 
E o parecer. 

Piumhi, 14 de novembro de 2017. 

 GADO - OAB/MG 89.733 
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ATA N° 025l2017 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07l2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 17 de novembro de 2017, em sessão púbiica, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, Maria Luciana Goulart de Castro e Sonia Roseni Costa, designados pela 
Portaria n° 005/2017, de 02 de janeiro de 2017, em atendimento às disposições contidas na 
Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n0 2797/2009 e Lei 8666/93, 
referente ao Processo n° 253/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos e realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Presencial n° 07/2017, cujo objeto visa a contratação de 
empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de informática integrados de gestão 
administrava e comerciaL para a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os 
serviços de conversão de dados, impiantação, migração de dados pré-existentes, 
treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, 
conforme descríção, características e informações constantes do EditaE e seu Termo de 
Referência. Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições 
contidas no Edital, ocasião em que procedeu o credenciamento das empresas e o 
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação. 
Compareceram para o credenciamento as seguintes pregoantes, conforme quadro abaixo:  
CNPJ Empresa Representante Identificação  
22.719.918/0001-28 MGF Informática Ltda - EPP Paulo Sérgio da Cruz M3.499.862 

ÍSSPMG  
71 .000.731l0001-85 Memory Projetos e Demétrio José de Souza MG 3.919.142 

Desenvolvimento de Sistemas Ltda fSSPMG  
Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao credenciamento 

e Declaração de Habilitação bem como os envelopes de documentação de habilitação 
e propostas comerciais devidamente Iacrados aos representantes das empresas 
participantes para 0 procedimento de vístas e rubricas. A empresa MGF Informática 
Ltda - EPP, enquadra como Empresa de Pequeno Porte e irão usufruir das 
prerrogativas e dos direítos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06. Para o 
jufgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE, 
os quais serão analísados e cIassíficados pela ordem mencionada no Anexo II do 
edital, inicíando-se pelo iote I e Iote II. 

Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio procederam a abertura dos 
envelopes de propostas de preços das empresas credenciadas passando os mesmos 
para apreciação dos iicitantes presentes que nada manifestaram, iniciando-se assim 

a fase de disputa dos lances. Çe 
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Da análíse das propostas das Iicitantes: MGF INFORMÁTICA LTDA - EPP E 

MEMORY PROJETOSH E DESENVOLVIME_I_\ITO DE SISTEMAS LTDA, referente ao LOTE 
OI (IMPLANTAÇAO E ADAPTAÇAO Dg NOVO SISTEMA DE GESTÃO 
ADMINIISTRATIVA E SISTEMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADO 
DOS MODULOS) a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das 
propostas com o edíta1, restando classificadas preliminarmente neste processo 
Iicitatório as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste Iote de (02) 
Iicitantes e participação na etapa de Iances das (02) Iicitantes credenciadas, foi 
íniciado a fase de disputa de Ianceslnegociação de preços para o LOTE I, chegou-se 
ao preço final de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e conforme Mapa de 
Apuração (Ana|ít¡co) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MGF Informática 
Ltda, ofertando os itens constantes do Lote I, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquísado no mercado conforme pIaniIha de 
preços do Anexo I do editaL ' 

Da análíse da proposta da Iicitante: MGF INFORMATICA LTDA - EPP, 
referente ao LOTE II (IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE 
GESTÃO COMERCIAL E SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRADOS), a 

Pregoeira e equipe de apoio verifícou a conformidade da proposta com o edital, 
restando classificada preliminarmente neste processo Iicitatório a empresa citada 
ac¡ma. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste Iote de 01 
Iicitante e partícipação na etapa de lances da Iicitante credenciada, foi íniciado a fase 
de disputa de Ianceslnegociação de preços para o LOTE II, chegou-se ao preço final 
de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) e conforme Mapa de 
Apuraçãq (Ana|ítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MGF 
INFORMATICA LTDA - EPP, ofertando os itens constantes do Lote I, que foi aceito 
peia pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado 
conforme planilha de preços do Anexo I do editaL 

A seguir foi dada a palavra aos Iicitantes presentes credenciados para este fim 
quanto as propostas vencedoras que nada manifestaram. 

Em seguída foi aberto oIenveIope contendo a documentação para habilitação 
da empresa: MGF INFORMATICA LTDA - EPP, e passado para apreciação e 
rubrica dos credenciados presentes, que nada manifestaram nesta fase dos 
documentos de habilitação. 

Da anáiise da documentação de habilitação da empresa vencedora da 
disputa de Iances dos LOTES I e II, constatou-se a regularidade fiscal e trabalhista, 
habílítação jurídica e a qualificação econômica financeira, atendendo ao que foi 
exigido no editaL Para fins de se aferir a ualific ão técnica nos termos d 
título XIII do edi l a resenta " do sistema lo vencedor fica 
desi na a a data de 29 e novembro de 2017 às 09:00 horas na sede 

administrativ SAAE ocasião em ue a MGF INFORMATICA LTDA - EPP gj 

   
dever' realizar a demonstra ão do sistema em atendimento os re uisitos 
mínimos exi idos n item 7 do Term e Referência Anexo I do Edital ara 
v li "o da comi "' n meada el Dir rExecutiv . 

À 2 \J\ 
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Ato contínuo informou a pregoeira que o envelope de habilitação da empresa 
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, permanecerá 
Iacrado no processo por um prazo mínimo de 30 dias, a partir do que a interessada 
poderá retirá-Io. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11:25 hs e 
para constar, María das Graças Ferreira Barros Goulart - Pregoeira, os membros da 
Equipe de Apoio: Sonia Roseni Costa e María Luciana Goulart de Castro. 

 
María das Gra!l. ' ~ l ira Barros Goulart Sonia Roseni osta 

~' en EIRA MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG  
Sistemaz Materiais, Subsistemaz Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório   
Sistema ................... Sistema de Gestão da Administração Publica  
Subsistema ............. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações  
Tipo de processo... Processo de compra  
Modalidade .............. Pregão presencial  
N° Processo ............. 7 I 2.017  

”'Tipo de documento. Proposta 

Tipo dejuntada ....... Anexação de novos documentos ao processo identificado    
Protocolo ..... 13878 I 2017, sexta-feira, 17 de novembro de 2017 08z43200 

Requerente. MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS 71.000.731¡0001185 
Finalidade... ' 

Detalhes .....  

 

 
Sistema: MGFCompras - JumadaDeDocumentosotrpl § g Página 1 



omemorg SuFtware para Gestâo Públina Municlpal 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHÍIMG 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25312017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO ll| - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. Demétrio José de Souza, portador do 

Documento de Identidade n° MG- 3.919.142 e CPF n° 608.705.916-49, como representante da 

empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., CNPJ n° 

71.000.731l0001-85, para participar das reuniões relativas ao processo Iicitatório acima 

referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar- 

se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, apresentar Iances verbais, negociar preços 

e demais condições, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar 

todos os atos necessários ao procedimento Iicitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

   

Belo Horizonte, 01 de novembro d ÍÊO17. 
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D MÀRCIO SANTos DE OLNElRA 

Bpe ozqu 

a nmceu PINT 

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

CNPJ - 71.006.731/0001-85 
NIRE - 3120410706-2 

JOEILSON PINTO CHAVES. brasileiro, casado em rcgime de comunhão 0 tota1:aé:bens, 
analista dc sistemas, portador da cartcira de identidade n° M-56.147, expedida pela SSPlMG, 
inscrito no CPF sob o n. 07l .776.236-04, resideme e domícíliado na Rua Esmcralâa, nÊ 140, 
Apto. n. 102, Bairro Prado, CEP 30.441-l37, cm Belo Horizontc, Minas Gerais; :':': 

/\ MARCUS MOREIRA ALÍPIQ brasileiro, casado cm regime de comunhão parciâf ale'bens, 
analista de sistemas, portador da carteira de idcntidade n° M-442.85 l , expedida nelaSSPÍMG 
inscrito no CPF sob r n 269.289.146-53 residente e domiciliado na Rua Cuiabá, n. 4391 Aptm 
500, Bairro Prado, CEP 30.4] I-180, em Belo Horizcmte, Minas Gerais; ' ' ' 

UAGNER LUIS CORDEIRO. brasíleiro, casado em regime de comunhão parcial dc bens, 
programador de sistcmas, portador da carteira de idenlidade n. M-2.589.650, expedida pcla 
SSPIMG, inscrito no CPF sob o n° 487.529.836-68, residentc c domicilíado na Rua Turfa, n. 

572, Apto. n.103, Bairro Prado, CEP 30.41 1-200, Belo Horizonte, Mínas Gerais; 

CÁSSIO D 

 
 E MIRANDA, brasilciro. casaclo crn comunhão parcial de bcns, analísta dc 
sistemas, portador da cartcíra de identidadc n° M-5.52| .27l, expedida pcía SSPIMG, inscrito 
no CPF sob o n° 808.515.686-53 residente e domiciliado na Rua Fernando Fcrrari, n° 260, 
Apto. n. 602, Bairro Planalto, CEP 31.720-010, em Belo Horizonte, Minas Gerais; 

RESOLVEM, como únicos sócios c em comum acordo, promover a Décima Altcração 
Contratual de' MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, 
sociedade empresária, inscrita no CNPJIMF sob o n°. 71.000.731/0001-85 com scu Comrato 
Social registrado e arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gcraís sob o 
NIRE n.° 3120410706-2. com sede e domicilio na Rua Gonçalvcs Dias, n° 3.035, Salas 301, 
302 e 303, Bairro Santo Agostinho, CEP 30140-093, em Bclo Horizontc, Minas Gerais, de 
acordo com as dísposições a seguir. ñ 
I - CLÁSULA PRIMEIRA .- DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL 

1.1.: De acordo com a cláusula segunda do Contrato Social, a Sociedadc Empresária pussúi 
como objeto social a seguintes atividades: 0 objelivo da sacicdade é o desenvolvimemo de 
Safiwarq presmçâo de serviças na área de informáfica e grâjica comercialização de 
equipamenlos e suprimemos vollados para a injbrmán'ca, serviços técnicos expecíalizadas em 

assassoriq planejamenrq períciasg efabaração de concursas, audiíoria e consultoria nas 
áreax administrarivas, canrábe¡s, financeiras, rriburárias e orçwnemárias; o qual é alterado 

Certiñco que esle documento da empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE blb 1 hMAS LTDA. Nire: 3120410706-2 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5202508 em 23fl2/2013. Para validar cste documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br c informc: N° do protocolo 13/953.336-2 c o código de segurançaj810. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada por Marinely de Paula Bomñm - Secrctária GcmL 
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ncstc ato, após dcliberação unanime dos sócios, para o seguintez A sociedade Iem por objero 
sociai o desenvolvimento de Sofware c projeros de sfsremas; o Comercio de Sofnvare, assim 
considerando como a licença de uso de software, promo e acabado, por prazo determinado e 

indeterminado bem como o comercio de equipamenrom Hardware e suprimenlos de 

informârica e automaçãa Em razão dessa deliberação ñca modiñcada a Cláusula Segunda do 
Contrato Social nos seguimcs termosz - - 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sacfedade lem por objeto sacial o desenvolvimenm de Sbjõêare e 

projelas de sisremas; o Comercio de Sofwara assim considerando como a licença de usa de 
sojhvare, promo e acabado, par prazo dererminado e indeterminado bem como o cômerêio de 

equipamemoaz Hardware e suprimenms de infbrmática e amomaçãa ° ' ' ' ° 
d u - CLÁSULA SEGUNDA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ' 

2.1. Em razão das alterações acima descritas os sócios resolvem consolidar o Contçatoüocial 
nos seguintes termosz ' ° ' 

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

CNPJ .. 71.000.731/0001-3s 
NIRE - 3120410706-2 

JOEILSON PINTO CHAVES, brasileíro. casado em regimc de comunhão o total de bens, 
analista de sístemas, portador da carteíra de ídentidade n° M-56.147, cxpedida pela SSPIMCL 
inscrito no CPF sob o n. O7l.776.236-04, rcsidente e domiciliado na Rua Esmeralda, n. l40, 
Apto. n. 102, Bairro Prado, CEP 30441-l37, em BeIo Horizome, Minas Gerais; 

MARCUS MOREIRA ALÍP10, brasileiro, casado em regimc dc comunhão parcial de ben5, 
analista de sistemas, portador da carteíra de identidade n° M-442.85], cxpcdída nela SSPÍMG 
inscrito no CPF sob r n 269.289.146~53 residente e domiciliado na Rua Cuíabá, n. 439, Apto. 
500, Bairro Prado, CEP 30.411-180, em Belo Horizonle, Minas Geraís; '  UAGNER LUIS CORDEIRO, brasileiro, casado em regimc de comunhão parcial de ben5, ñ programador de sistcmas, ponador da carteira dc identidade n. M-2.589.650, expedida peIa 

SSPÍMG, inscrito no CPF sob o n° 487.529.836-68, resideme e domiciliado na Rua Turfa. n. 
572, Apto. n.103, Bairro Prado, CEP 30.4I l-200, Bclo Horizonle, Minas Geraís; 

CÁSSIO DE MIRANDA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, analista de 

sistemas, portador da carteira de identidadc n° M-5.521.271, expedida pela SSPÍMG, inscrito 
no CPF sob o n° 808.515.686-53 residente e domiciliado na Rua Femando Fcnari, n° 260, 
Apto. n. 602, Bairro Planalto. CEP 31.720-010, em Belo Horizonte, Minas Gerais; 

Certiñco que este documento dn empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Nirer 3 l20410706-2 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5202508 em 23/12/2013. Para validar este document0, acesse 
www.juccmg.mg.gov.br c informez N° do protocolo 131953.336-2 c 0 código de scgurança jBIc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assínada por Marínely dc Paula Bomñm - Secretária GeraL 
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Consolidam o preseme Contrato SociaL consíderando as alteraçõcs que livres muluam e 

rcciprocamentc outorgam, a saber: 

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nomc empresaríal Mcmory Projetos e 
Desenvolvímento de Sislcmas Ltda., com sede e domícilío na Rua Gonçalves Dias, __p. 3.035, 
Salas 301, 302 e 303, Bairro Santo Agostinho, CEP 30140-093, em Belo Horizol1te,Minas 
Gerais. ' 

Uoc 

Cláusula chunda - A sociedade tem por objeto socíal o desenvolvimento de Scftware e 

projctos de sistemas; o Comércio de Software, assím consídcrando como a 1icença°de uêo de 
softwarc, pronto e acabado, por prazo determinado e indeterminado bem como o combrdjo dc 
equipamcntos, Hardware c suprimentos de informática e automação. _ _ _ d Cláusula Terccira - 0 capital social é dc R$190.000,00 (ccnto e noventa mil'reais) 

divididos em 190.000 quotas de vanr nominal R$l,00 (um real) cada uma, tcnalmente 
intcgralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte fonhaz '  

sóc10 Qtd. Quotas Valor 
UniLQuotas 

Valor Total R$  
JOEILSON PINTO CHAVES 58.900 RS .1,00 R$58.900,00  
MARCUS MOREIRA ALÍPIO 58.900 RS l,00 R$58.900,00  
UAGNER LUIS CORDEIRO 39.900 RS l,00 RS39.900,00  

CÁSSIO DE MIRANDA 32.300 RS 1,0|J R$32.3l]0,00  
Cláusula Quarta - A responsabilidadc de cada sócío é restríta ao valor de suas quotas, mas 
todos rcspondem solidariamente pela integralização do capital sociaL 

Cláusula Quínta _ A socicdade inicíou suas atividades em 23l04l93, e seu prazu de duração 
é indeterminado. 

Cláusula Scxta - A adminístração da sociedade caberá aos sócíos Joeilson Pimo Chavcs, 
Marcus Morcira Alípio, Uagner Luis Cordeiro e Cássío de Miranda, com poderçs de 

Administradores, autorizado 0 uso do nome empresaríal individualmente, Vedado, no cqiaütm 

Certiflco que este documento da empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nire: 3120410706-2 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5202508 em 23f12f2013. Para valídar este docume11to, acesse 
www.juccmg.mg.gov.br e informez N° do protocoto l3l953.336-2 e o código de segurançaj310. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada por Marinely de Paula Bomñm - Secretária GcraL 
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em atividades cstranhas ao interesse social ou assumir obrígações seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de tercciros, bem como onerar ou alicnar bens imóveís da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

Parágrafo Único -- Sendo, cmretanto nccessárío, somcnte para a movimemação de qualquer 
conta bancária, da assinatura de pelo menos 02 (dois) sócios. ' . 

ctg 

Cláusula Sétima - Todas as alteraçõcs do contrato social serão tomadas através de.1;éuniõcs 
de sócios. . 

1 ¡ 
\. l 

Cláusula Oitava -- Todos os sócios terão direito a uma rerírada mcnsaL a títu10_de pru~ 
labore, obscrvadas as disposições regulamentares pertincntes. ”\ .. 
Cláusula Nona - Ao término de cada exercício sociaL em 31 dc dezembro, os 

Administradores prestarão contas justificadas de sua administração. procedendo à çlabqração 
do inventário, do baIanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabcndn aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima -- Nos quatro meses scguintes ao ténníno do exercicio sociaL os sócíos 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for 0 caso. 

Cláusula Décima Primeira -- A sociedadc poderá a qualquer tcmpo, abrir ou fcchar ñlial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décimn Segunda -- As quotas são inclivisíveis e não podcrão ser cedidas ou 
transfcridas a tercciros sem o consentimemo dos outros sócios, a qucm ñcam assegurados, cm 
igualdade de condições e preço díreito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realízada a ccssão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Décima Terccira -- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedadc 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo intercssc destes ou do sócio remanesceme, o valor de seus haveres será apurado e 

quuidado com base na situação patrimoníal da socicdade, à data da resolução, veriñcada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a scus sócios. 

Cláusula Décíma Quarta - Os Admínistradores deciaram, sob as penas da leí, de quc não 
estão impedidos de exerccr a administração da sociedadc, por lci espcciaL ou em virrude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os cfeitos dela, a pcna que vede, ainda quc 
temporaríamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimcntar, de prevaricação, peila 
ou subomo, concussão, pcculato, ou contra a economia popular, contra o sístcma ñnançeiro 

Certiñco que este documcnlo da empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nlre: 3120410706-2 , 
foi deferido e arquivado na Junta Cumercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5202508 em 23/12f2013. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br c informc: N° do protocolo 13f953.336-2 e o código dc segurança jSIc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada por Marínely de Paula Bomfirn - Secrctária GcraL 
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nacionaL contra normas de defesa da concorrência, contra as relações dc consumo, fé pública, 
ou a propríedade. 

Clausula Décima Quinta - Fica eleito o foro de BcIo Horizontc para o exercícío e o 
cumprímento dos díreito c obrigações resultantes destc contrato. . 

40.. 

E, por assím estarem justas e contratadas é mutuamente outorgado estc contrato em: iqdas as 
cláusulas e condíçõcs, assinam-sc em três vías de igual teor e mesmos ñns, autorizgdos todos 
os usos c registros necessários. 

f . › 

Belp Horâzfontg 19 de Dezembro 2013. ~ ~. '. - 

JOEÍLSON PINTO CHAVES 71.776.236-04 
U 

MARCU ALÍPIO CPF - 269v289.146-53 

PD k --Q.J 
UAGNERWIS 0 CPE - 487.529.836-68 

  .. 

 

 
CÁSSI E MIRANDA CPF -- 808.51_5.686-53 

    
. e Figueiroa Fernandes 

OABI G 143.966  
^'- o ESTADO ns MINAS GERAIS 4.,- , JUNTA COMERCIAL D NROzERDZEDB 

' - cERTIFlCO U REGISÍRD SOB D 
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PRDTOCDLOz 1 nm53.336-2 . MM 
muuqunss  Cerlifíco que esle documento da empresa MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nire: 3120410706-2 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. sob o n° 5202508 em 23l12f2013. Para validar este documento, acesse 
www.jucen1g.mg.gov.br c informez N° do protocolo l3/953.336-2 e o código dc segurançaj81c. Esta cópia foi autenticada digitalmentc e 
assínada por Marinely de Paula Bomñm _ Secretária GeraL 
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O memorg SDFlware para Gestãn Púhíica Municipal 

À connlssÀo DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHÍIMG 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25312017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE 

HABILITAÇÃO 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ ou 

CPF sob o n° 71.000.731l0001-85, por intermédio de seu representante Iegal o Sr. Joeilson 
Pinto Chaves, portador do Documento de Identidade n° M-56.147 e Enscrito no CPF sob o n° 

071.776.236-O4, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital 

de Licitação acima referenciado. a teor do art. 4°. VII da Lei Federal n°10.520l02, sob pena de 

responsabilização nos termos da Iei. 

Beio Horizonte, 17 de novembro -'e 2017. 

  

Joeilson Pinto Chaves - .'- i Iretor 
Casado, Administrador de Empresa. Contador, Analista de Sistemas. 
CPF n° 071.776.236-04 « RG n° M-56.147 

Fn 000 731 /0001-85" 
MEMORY PROJETOS E UEÍIENVOWL 

MENTO DE 5131EMAS LTDA. 

Rua Gonçalves Dias. 3035 
Santo Agostmho - CEP 30140-093 

L BELO HORIZCNTE - MG ME 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

É Piumhi - MG 
  

Sistema: Materiais, Subsistema : Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo Iicitatório   
Sistema ................... Sistema de Gestão da Administração Publica  
Subsistema ............. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações  
Tipo de processo... Processo de compra  
Modalidade .............. Pregão presencial  
N° Processo ............. 7 I 2.017  

fÉipo de documento. Proposta  
Tipo dejuntada ....... Anexação de novos documentos ao processo identificado    
Protocolo ..... 13879 I 2017, sexta-feira, 17 de novembro de 2017 08:45:00 

Requerente. MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 22.719.918l0001l28 
Finalidade... 

Detalhes .....  

 

Sisíemaz MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm.rp! 
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oECLARAinos aue couremmos ESTA CÓPIA com 
o ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATEDÃO 

DEJMÊW m °EÊE 
çomnssâo PMNÉNTE DE LIClTAÇÃO  ÁJ V 

Marla das Õíaçgãããgeira Êarroa Õoulart EIRÀ 
Llcitações e Contratus - SAAE PIumhl -MG 

Nx 
'O¡ 

~ 

Pr 

@ 

¡ 



-:- ..-.-;.. 4 

 
       

K 

:.'_- ' EF 
Ít .'°°" T LÀII -.:.› - 

.“_n . 

ouo 

-.M\'Wmmüvláüñtãwwmmwamm*q __ . l _ _  acomrmo SÕCIAL nE MGLIMORMTICKLMIMDM 31 ounll çm  
maenta e domiciliado nestaçidade aç Paasos, Estado de Lunag,aéraia,' à 
Praça Monsenhpr Messías RéaganÇáS BÇ,' apartàníànto 402,' céntr'ó', nátural/ 
da PaaaosüíGL naacido à 22/05/1955, ülho úa GeraIdo da miveíra Fonae 
ca e Maria Lmalia Galvão FonsecaÊ pçrtadcr da Cêdula de Identidade n9.7' 
RG_03433461-5;~* expedida ezn 14.02.79, peln -ssP/BJ, e CPF. nn.400197997-1 
2; a EARIA EEIGENIA RQDRIME EOHSECLLJ braatileira, caeadu,\'c\ome'rc:i.ante,' 
reaidenta é dpmiciliadn nasta cidadarde P_a.aád_s-, Eatado de MinaáGéràisg 
à Praça Monsenhor Messiaa BragançaQ 30,_apai'tn.mento'n9.402, centró, nap 
mral de Paasoa;_natado de Minas Gerais, nascida à 96/08/53, filha de / 

\ Horécio Rodrigueae Mnria Irene Santana Ródrigueaàr portadcra da Cêdula/ ' 

de Idenüdada nh M-2.989.4'0_'h _exp'ec'-.:Lda exn ll.0l.82, peln sspma, e CPF 

n9. 516162546633 congtituam uma sociedade por qnctaa da reaponsuhilidâ 
de Lini'ta.da, mecliante as seguintea chusulaa acondiçêem 

01 .., A sdciedade se denomimrâ de W 
e terára sua aede nçsta cizlade de Pnsgoa, Estadorde Minas Gerais, à Av_e_ 

nida Aroucag nn.606; Sala 906, centro',' ' ' ' 

_ 02 - Seu obáeto serãà VComêrcio atacadista e varedista dç /// 
Impressoa, fmüáxíos contiruos, discos e fitas para computadores; Re- 
presentaçãq em computadores e programass e prestação de serviços em De- 

. senVolvjmanto de ~Programlzals e assistência têcnica em computaçãqmpodendo 
sexfggsendido ou modificado medimte competente alteràçãoucontratualw 

03 Á o capiftal soeial ê de Czs:2oo.ooo;oo(m7.entos mil crw 
zaños)",“ dividido em 200.000(Duzentas m:L'L) quotas, unitáríaa de CZ$:1,"OO/ 
Hum cmzado) çadagy assim qubscqritas e integralimdds na dàta dsis aàsilw \ 

tums do práaentc instmento,_ em moeda cqrfentedd País, _pelos aõciósz 
mcmo mvm ronsscá _. _ _ _- j_ _- _ loogooo qmüas _cz$: ..10-0'_000;;00_/ 

Mwmm RGDRIGUES chn '_ _ oo ogg gudtag -Cz§' 209 gog; om / 7§;/;/;;Ç/;////;//;; s ' ' '200§Q_093_qu9t_as ansgr -_zoo,ooo¡'ge/ 

: serjcedidag ou transferidaa a térceirmí Éem orexpresso ccnsentimento-/ 
Í§_ VdpsqQígtrbajgõciosía quetn ficai asscguradoÊeái"'-':¡.gú'aldada'-'_'(1e condições e /V 

jiéço“;”'o dzúàito de pràferência para sua ãqúisiçãm     ';'t¡"aâ" _     ' portãncia totgl 510 cubitàl social 

6 -=- L_socicdg.de iniciará auaa:_ __ i __ _ _ ___e_¡ 

e o pràào de duzaçao da sociedade àãra por tempo IIIDEIEMADDF   1se7, 

07 - n gerênciu daÍsociedadm aerá exercida unica e exclusi- 

to usar a. denomjnação aocial em negocios estrzumoa ao interessa 'da. em-/ 
| prçsaq ou assumir resppnsabilidades que nao dígsn respeito ao seu obje- 

to, seja cm fmror d.e qualquer 'um dos quotistas ou F terceiros.- 
| " *' É vamente pelo sõcio wnncmo Gunmo Fomszmn 5endo_lhe veaaao, no entagr 

08 _ Terâ aireito à uma retiráda mensal, a título de prmlá -- 

bora, o uôcio MABCELO GALVIO FONSEÇAQ poüendo variar de um salásdo mi- 
nimo e o limite máxino estabelecido pela legialação dq Imposto de RenrlaQ 

'bbNTI$:UA FL.02- r 7 ; _ _ ' w ' --01 
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85 MARGELÓ GAINIO FGÍSECI bràsíleiroriasádog comerciante, re- 

--O4› - Aa cmotas de éapitalf sãofindiviaiveis _e não poderão // v 

05 - L respchaabilidade dos sôcioà', riloà temoa da Í|'ei ê Li-_-/     



  
Fl 

 

      

 

a responsabilidade dos aõcioa é linitaac a. impartância do capital socia1. 

' o presmte cuntrato de›constituiçao de 'aociet1_a,ã.ez. gog *quc_›'ba._s. du 'responsa;- Í 

§ 

I 

 
- _ : _ _31o1s_c'7 ssix 

prãjugzpa apuradoa em balanço que ae dará 
CONTINUQ go"¡=§.g:.. . .' ' 

09 '-.¡ 'Ga lucroa ou   1 

em 3l de deãembrq de cada _a.no, sérao üstribúidoa aoa sõcios na pr_opo;-\g ção âas suaa qu::1::m; ou_1ava.daa à eontu da 1ucroei suapenaoa.- "5 

10 - -Fa.1ecendo_ou Bando mteçditado qualquer doa sõói'os, n / 
soçiedada continuará com aeus herdaims¡^ não sendo _:1.s_-1:o panIiVel, ela / 
se diasolverá, senclo Asaus haverea 'dev1c_lame.gte 'apura.doa em baianço§ pa- 
gos em dozmprestaçõea igaaia Va auceasivam acreacidaa dds juzros leguis, 
3onancenricmaa a primeira praataçãono ultimo dia do mêa seguinta ao do fap 
lecimento ou da intertíiçãoor \ -' . - 

_ 11 -_Ds aõcios úeclaramâ aob_as penaa da Lei, que hãO :ano:o- 
rem naa proibiçoee previstas no nh III, do arh 38, da Lei n9.4726, ds 
13 de julho de 1965.- - . " ' 

19 -\Noa termoa dn artigo n2.22; da Lei 37os, Da 1o/01/19",-// 

13 -7Fica eleitó çecomúm acordo, ofofo da cqnarca de Paasíosg II 

Estado de Minas Gerais, psqra qualguer açaa mndaâqneãte combratow 

E porr estarem assimQ juàtos fe confrgtadosf aasinam ag barteá 

bnidgdd 1ihiíàda; ain 03(Treis) viaa 'de_igua1 tea:_'e. formàp _-jun:tamm'he;/ 
comílgçjúçsnéatçmunhaa abaixoa  " "" _ * Í _' -_ __ _-___V ~ _ 
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 Ministério da Indústria, Comércio Exterior a Serviços N° DO PROTOCDLO (USD da Junta Comerdan 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresañal e lntegração 
Secrelaria de Eslado da Fazenda de Minas Gerais   

NIRE (da sede uu filiaL quando a Código da Nalureza N° de Matríwla do Agenta 
Bede for Bm oulrs UF) JurÍdica Auxitíar da Cumámiu 

31202604573 2062 
TtREaUERIMENTo 

    
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nomez W 
d E d A t A il'ardoComérci (a mpresa ou 0 Qene uxn o) N° FCNIREMP 

requer a \.~'.Sa o deferimentu do seguinte atoz IH II IIII II I II III N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO Do ATO I EVENTO J17357301121 7 

1 | 002 ALTERACAD 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SDGIAL 

2003 1 ALTERACAO DE SOCIOIADMENISTRADOR 

      
d sso Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar du Comérciaz 

Local Nome: 

Assinatura: 

gíagggmgglz Telefone de Contatoz 
Data 

    
3_-_USO DA JUNTA COMERCIAL ___r 

EI DECISÃO SINGULAR ü DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresañal(ais) igual(ais) ou semelhanle(s); 
SIM SIM Prucesso em Ordem D I:I À decisão 

 
    I I 

Data       
UNÃO _I-I--- _------- EINÂO _I_"-- _--__ Responsável 

Dala Responsável Data Responsável  
DECISÃO SINGULAR 

Dirocesso am vigéncia Mde despacho em folha anexa) ocasso defeñdo. Publique-se a arquive-59. EI ü D D 
|:| Processo indeferido. Publique-se. 

2' Exigéncêa 3›il Exigência 4' Exigência 5El Exigância 

f l 
Data Responsável  

DECISÃO COLEGIADA 

EI Processo em vigência. Nide despacho em folha anexa) ü Processn defsddo. Pubiíquese B arquive-se. D D I:| ü 
Ú Processo indeferido. Publique-se. 

2la Exigência 3' Exigencia 4“ Exigêncla 5a Exlgéncia 

I I 

CONFtRIDAQQQãFõí v a v I Da a o a o a 

t SITE DA Junmmmgãb m g g 
DAIAL r . ü R i 

SAAE - Piumhiims 

Marla das Graças Farrelra Êáfros Goutart 
PREGOEI 

Llcltaçõea e COntratos - gÉAE Plumm 

   
 
OBSERVAÇÕES  
   ê,§__.;__ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais p 7 Certiflco registro sob o n° 6331421 em 14109I2017 da Empresa MGF INFORMATICA LTDA -EPP. Nire 31202604573 e protccolo 174162472 - 

25I0812011 Autenticaçãoz 2483E742AACA4A7EAOEDFGDD107BEE5A261728E1. Marinely de Paula Bomfim - SecretáriawGeraL Para validar este í 

  
dowmanto. acesse hltpzllwww.jucemg.mg.gov.br e infonne n" do pmtocolo 171416.24?-2 e o código de seguranm tYGk Esta oópia fui autenti d 
digitalmeme e assinada em 14I1 1I2017 por Marinely de Paula Bomñm - SeeretáriaGemL _ f _ 

7 m pág. 1f6 
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Registro Digital 

Capa de Processo  
Identiflcação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data 

17l416.247-2 J17357301121 7 25I0812017 

      
ldentiñcação do(s) Assin-ante(s) 
CÊF l Nome 

400.1 97.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 

590.847.236-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 

    

 
CO_NFERIDA, CONFORME 

SITE DA JU_ TA OM L 

    Marla das ra Barros Gouiart 
Llcltaçn =- r 

gí 

' - Junta Comerclal do Estado de Minas Gerais 
lCertiñco registro sob o n“ 6331421 em 14I0912017 da Empresa MGF INFORMATICA L_TDA -EPP, Nire 31202604573 e prolocoo 1741624 2 - r 

25108I2017. Autenticaçãm 2483E742AACA4A7EAOEDFDDD1DTBEE5A261728E1. Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para validar es e 
documento, acessa httpleww.jucemg.mg.gov.br e infnnne n" do pmtnmln 17f416.247-2 e o código de segurança tYEk Esta cópia foi autenticada 
digitalrnente e assinada em 1411112017 por Marinely de Paula Bnmñm -Sacretán'a›Geral. _ n 

§%'Ê% pág. ZIB llu 

 



 
 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRAÍUAL DE 
MGF HVFORAM TICA LIMITADA - EPP 

Rua dos Brandõas, n"231, 3" andar, Sala 01, Centra CEP 3 7900-104, PASSOSWGI    
MARCELO GALVÃO FONSECA. brasileim, casado sob 0 regime de comunhão parcial de bens, 

comerciante, residentc e domicilíado nesta cidade de Passos(MG), à Rua Quinca Coura, 21, apt° 301, 
bairro Santa Casa, natural de Uberlandía (MG), CEP37900-516, nascidü à 22Í05ll955, ñlho de 

Geraldo de Oliveira Fonseca e Maria Amélia Galvão Fonseca, portador da cédula de identídade 11° 

O3433461-5, expedida em 14/02/1979, pela SSP/RJ, e CPF n° 400.197.997-72; e PAULO SERGIO 
DA CRUZ brasileiro, casado pelo rçgime de comunhão parcial de bens, comerciante, resídente e 

domicíliado nesta cidade de PassosÇMG), à Rua das Camélias, n° 41, Bairro Jardjm Panorama, 

CEP37904-104, natural Pratápolis (MG), nascido à l7/05/l966, ñlho de Moacir Belo da Cruz e 

Conccíção Rosa Cruz, portador da cédula de identidade n° M-3.499.862, cxpedida em 25/07/1983, pela 
SSPÍMG, e CPF n° 590.847.236-00, únícos sócios componcntcs da Sociedade por quotas dc 

ÍN responsabilidade limitada que gira sob a denominação social de MGF INFORMATICA LIMITADA 
- EPP, com sede à Rua dos Brandões, 231, 3° andar, sala 01, Centro, Passos (MG), CEP 37900-104, 
insalita no CNPJ sob o n° 22.719.918/0001-28, com seu contrato constítutivo arquivado na JUCEMG, 
sob n° 312.0260457.3 em 19l03l1987 e alterações posteriores sob n°5 1000022 em 15/10/1990, 
1027391 em 18l03f1991, 1216667 em 21/07/1993, 1482901 em 13/09/1996, 152567l em l7/03/1997, 
2471060 cm 06/09/2000, 2974338 de 06/08/2003, 3200136 de 23Í07l2004 e 5435692 de 29/12/2014, 
resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social e alterações posteriores conforme 

 

cláusulas e condições seguintesz 

DAS ALTERAQÕES 
CLAUSU_L_A PRIBIEIRA - 0 capital social de R$200.0_00,00(DUZENTOS MIL REAIS), divididos 
em 200.000(DUZENTAS MTL) quotas de valor nominal de R$1,00(UM REAL) cada uma 
intcgralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios á partir desta alteração passa á ser 0 valor de 
R$500.000,00(QUINHENTOS MIL REAIS), divididos cm 500.000(QUINHENTAS MIL) quotas de 

valor nominal dc R$l,OO(Ul\/I REAL) cada uma integrajizadas, em moeda corrente do país, pelos 
sócíos: 
MARCELO GALVÃO FONSECA 250.000 QUOTAS R$250.000,00 

rN PAULO SERGIO DA CRUZ 250.000 QUOTAS R$250.000,00 
TOTAL 500.000 QUOTAS R$500.000,00 

DAS CONSOLIDA gÕEs 
CLAUSULA PRINIEIRA - A sociedadc continua a girar sob a denominação social de MGF 
ÍNFORMATTCA LTMITADA-EPP, c o nome de fantasia é MGF TNFORMATÍCA, com scde em 

PassosMG), CEP 37900~104, á Rua dos Brandõcs, n° 231, 3° andar, sala 01, Centro. 
CLAUSULA SEGUNDA - O capital socíal continua seudo de R$500.000,00(QU1NHENTOS MIL 

        

cada uma integralizadas, crn moeda conente do país, pelos sóciosz 

 
 

WIARCELO GALVÃO FONSECA cmpgm 250.000,00 
SITE DAJ TA 

DATAz 23 1 ' m 
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PAULO SERGIO DA CRUZ 250.000 QUOTAS R$250.000,_00 
TOTAL 500.000 QUOTAS R$500.000,00 

      

CLAUSULA TERCEIRA - 0 objetivo social continua sendo 0 de prestação dc serviços cm 
desenvolvímento de software sob cncomcnda c outras consultorias em soñware, acessória c consultoria 
técnica cm gestâo de sistcmas dc informática, suportc c manutcnção dc sistcmas de programas de 

computadores c assistência técnica crn computadores c periféri005, podendo scr estendido ou 
modiñcado mcdíante competente aIteração contratuaL 
CLAUSULA QUARTA n O iuício das atívidades continua sendo em 01 de abril de 1987 c o prazo dc 

duração da sociedade é indetcrminado. 
CLAUSULA QUINTA - A sociedade é empresária sob a forma de socíedade limitada, regida pelo 
novo _ CC (Lei n° 10.406, dc 10/01/2002), art. l.052 c seguintcs e nas omissõcs, a regência supletíva 
se dará pelas normas da sociedade simples. 
CLAUSULA SEXTA - As quotas dc capítal são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócío, a quem ñca assegurad0, em igualdade dc 
condiçõcs, preço e direito de prefcrência para a sua aquisiçã0, se postas á Venda, formalizand0, se 

realizada a cessão dclas, a altcração contratual pcrtinente. 
CLAUSULA SÉTIMA ~ A rcsponsabilidadc dc cada sócio é rcstrita ao valor dc suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLAUSULA OITAVA w A admjnistração da socícdade continua scndo exercída pelos sócios 
MARCELO GALVÃO FONSECA e PAULO SERGIO DA CRUZ, cabendo aos mesmos 0 direito de 

uso da dcnominação sociaL podendo assinar documentos em conjunto e isoladaxnente, send0-lhe 
vcdada 0 dc usar a dcnominação social cm ncgócios cstranhos ao intcrcssc da socicdadc, assumir 
responsabilidades que não digam respeíto as seus objetivos, seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros. 

CLAUSULA NONA - Fíca estabelecido que a sociedadc não terá Conselho ñscal. Todavia, para suas 

delibcrações, os admínistradores adotarão preferencialnwnte a forma cstabclecída no § 3° do art. l.072 
do CC, tomando-se 1'euniões ou assembléias dispensáveis quando todos os sócíos dccidircm, por 
CSCÍÍÍIL q CLAUSULA DÉCIIVIA - Ao término de cada exercício social, ern 31 de dezembro, os 

administradores prestarão contas justiñcadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventárím clo balanço panímonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas. 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A socicdadc pode a qualquer tcmpo, abrir ou fechar ñlial ou 

outra dependêncizg mediantc alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios administradores MARCELO GALVÃO FONSECA 
e PAULO SÉRGIO CRUZ, terão díreíto a uma retimda mensaI a título de pró 1ab0re, a sar ñxada, de 

comum acordo cntre os sócios e observadas as disposiçõcs regulamcntares pcrtinentes. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - " ' ' ' ' " ' " ' *  
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assumírem seus direitos c deveres dentro da socíedade. Na hipótese de não haver herdeíros susceptíveís 

de assumir na sociedade os direitos e deveres do “de cujus ” ou, se os interesses destes colidírem com o 

do sócio remanescante, proceder-se-á a um levantamcnto nos termos da Cláusula 10, cujo resultado, sc 

positiv0, scrá pagü pela socíedadc, na forma e prazo quc dispõe 0 presente contrato e, se negatívo, 
pclos herdeiros ou sucessores do “de cujus” á sociedade igualmente na forma e prazo que dispõe este 
contrato. 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA + As modiñcações do contrato sociaL que tenham por objeto 

matérías, tais com0: denomínação, sedc, 0bjeto, administraçãm aumento de capital, admissão de novos 
sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por deliberação unãnime dos sócios, 

tomando-se dispensáveis reuniões ou assembléias quando os sócios dccídircm por escñto. 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA ~+ Os sócios admiuistradorcs MARCELO GALVÃO FONSECA e 

PAULO SERGIO DA CRUZ, deciaram sob as penas da lei, que não estão impedidos dc cxercercm a 
administração da socíedade, por lei especia1, ou cm Vírtude de condcnação críminaL 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Continua scndo elcito o foro da comarca de Passos(MG), para 

d qualquer ação quc porventura venha a surgiI na sociedadc, com fundamcnto no contrato social 
\ primitivo, alterações posteriores e na presente alteração contratual. 

E, por estarem assim justos e combínados, assinam o presente instrumento 
através dc ccrtiñcado digitaL 

Pass0s(MG), 01 de Agosto de 2017. 

 

 

MARCELO GALVÃO FONSECA PAULO SERGIO DA CRUZ 
CI N° 03433461-5-SSP/RJ V CI N° M-3499862 - SSPÍNIG 

CPF 400197997-72 CPF 590847236-00 

 

 

 

 
CONFERIDA, CONFORME 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE' Í 4 

Registro Digital 

Documento Principal  
Identificação do Procesào  
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data 

1 7I416.247-2 J173573011217 25f0812017 
 

kmg     
ldentiñcação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 
  
400.197.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 

590.847.236-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 
  

 
CONFERIDA, CONFORME 

SITE DA 

çí 
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dommento, acasse httpzflwww.¡ucemg.mg.gov.br a infcrrna n° do prntncolo 171416.247-2 e o código da sagurança tYGk Esta cópia foi autenticada 
dígitalmente e assinada ern 1411 1l2017 por Marinely de Paula Bnmñrn - SenreláriaôeraL _ W pág. era 

 



Ministérío da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secrelaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e lnlegração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Mênas Gerais 
Junta Camercial do Estado de Minas Gerais 

 
 
 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certiflco que o ato. assinado digitalmente, da empresa MGF INFORMATICA LTDA -EPP. de nire 
3120260457-3 e protocolado sob o número 17l416.247-2 em 25I08I2017, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6331421, em 14l0912017. 0 ato foi deferido digitaimente pelo examinador Viviane 
Maria Rezende Lara. 
Assina o registro. mediante certiñcado digitaL a Secretália-Geral, Marinely de Paula Bomñm Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (https:ll 
portalservicos.jucemg.mg.gov.brlPonallpageslimagemProcessolviaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança.  HJ * 4 

. x.~..-w,- 

mmw A 

de Processo  
CPF Nome 
400.1 97.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 
590.847.236-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 

Documento Principal 
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400.197.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 
590.847.238-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 

s~ -":“l= ,Hí1'  
Belo Horizonte. Quinta-feira. 14 de Setembro de 2017 
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'; Junta CQmercial do Estado de Minas Gerais @ d 2 - qãí Ceniñco ragistro sob o n° 6331421 em 14I0912017 da Empresa MGF lNFORMATICA LTDA -EPP. Nire 31202604573 e protocolo 17416247 
° 25108I2017. Autenticaçãoz 24835742AACA4A7EAOEOFODD107BEE5A261728E1. Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para validar este 

dowmenlo. acesse httpzllwww.jucem“mg.ov.br e informe n° do proíocolo 171416.247-2 e o códígo de segurança tYEk Esla nópia foi autenticada 
dígitaimente e assinada em 1411 1I2017 por Marinely de Panla Bomñm - sBerelária-Geral. _ _ 
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mEF 
Ininrmática  

SERVICOA UTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÂO PRESENCIAL N° o 7/201 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAQÁO 
PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa MGF Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 22.7I9.918/0001-28, por intermédio de seu 

representante Iegai Sr. Paufo Sérgio da Cruz, portador do Documenta de Identidade N°M3.499.862, inscrito no 

CPF sob 0 N° 590.847.236-00 DECLARA, sob as penas da Lei, que Cumpre os requisitos Iegais para 

qualáfícação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar n.]23/2006 e que não está 

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo estando apta a usujíuir do tratamento fàvorecido 

estabeiecido nas arts. 42 a 49 da citada lei. 

'”ã d , d 

1::;S::: Êãã 23§1§ií2f§3523§5fâz m íPãâ í ma == m 
MGF IHFORMÁUCA LlfàlTADA 

“ua dos Brandàes. 23L SL OL 3° Andu 

Conim - CEP 37909-@00 

a PASSOS ~ MG J 
 

PA ULO SÉHdIObA CRUZ 
Sócio A dministrador '\ 

RG N°M3.499.862 e CPFN °590.847.236-00 êã à 

Rua dos Brandões. 231 - 3° andar. Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinformatica.com.br @ 

  



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça Zeca Soares,211 23.782.81 * " 

Piumhi - MG  
Abertura de propostas do processo de compra 253 I 2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE m 
Processo de Imimmnvngmmmçmn PmMmagmomlos SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DAQOS, 

IMPLANTAÇAO, MIGRAÇAO DE DADOS PRE-EXISTENTES, , TREINAMENTQ MANUTENÇAO, 
SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE 0 PERIODO CONTRATUAL. 

22.719.918!0001-28 MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 

Número de parcelasz 12 Prazo pl primeira parcelaz 7 dias 
Prazo de entregat DIÁRIA EM 12 MESES CONSECUTIVOS Vaiidade da propostaz 16f10l2018 

Condições de frete: Não se aplica Valor da proposta: 126.760.00 

Aceitaçãoz Proposta aceita  71.000.73110001-85 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS 

Número de parcelasz 12 Prazo pl primeira parcela: 7 dias 

fjazo de entrega: DIÁRIA EM 12 MESES CONSECUTIVOS Validade da propostaz 16l10l2018 
uondições de fretez Não se aplica Vaior da pr0postaz 67.900.00 
Aceitaçãoz Proposta aceita  

 
Sistema: MGFCompras - AberíuraDeProposlasOHpí Página 1 



 
diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816f000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035l90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-00l) PIUMHUMG - Telefax 37-3371-l332  

PROPOSTA COMERCIAL 

MEMOR Y PR OJE TOS E 
DESENVOL VIMENTO DE SISTEMAS 

LTDA 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG  
Proposta ao processo de compra: 253 I 2.017 

«71.000.731IOOD1-85 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L 

Representantez DEMETRIO JOSE DE SOUZA Idenliftcaçãor MGBQ19142ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 1DI1612018 PraZÚ de entregaz DlÁRIA EM 12 MESES CONSECUTIVOS Proposta aceita  
1 LOTE l 

Cod produto Descriçáo do produto Quantidade Preço unitário Total do ilem 

00000004863 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃ 1_00 4.300,00 4.300_00 

Marca l Modelcr MEMORY r  
Valor total do lote: 57.900,00 

2 LOTE II 

\ Jd produto Descriçáo do produto Quantidade Preçc unitário Tolal do item 

00000004864 IMPLANTAÇÀO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÁ O_00 0,00 0,00 
Marca l Modeioz I  '*›' 

Va!or tolal do Iote: °›00 

Valor total da propostaz 67_900,00 
 

 
Sistema: MGFCompras - Página 1 
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L §memorg Software para Gestãu Pública Municipal 

À conmssÃo DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHÍIMG 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25312017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO ll - PLANILHAIPROPOSTA COMERCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL PARA A 

GESTÃO PÚBLICA DA AUTARQUIA SAAE P|UMHl-MG, COM os SERVIÇOS DE 

CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃQ MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, 

q TREINAMENTQ MANUTENÇÃQ SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAIVIENTO DURANTE o 
k PERÍODO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO 

EDITAL 

ldentificação do licitante: 

Razão social: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 

CNPJ: 71.000.73110001-85 

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 3035 Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte MG 

E-mai|: comercial@memory.com.br 

Telefonelfax: (31) 2126-6398 

Representante Legal: 

Nome: Joeilson Pinto Chaves 

Identificaçãoz M-56.147 

x Qualificaçãpz SóciolDiretor  Lote Cód. Item Especificação Unid. Quant. V. Un¡t. SUB VALOR 
Produto (R$) TOTAL GLOBAL 

SAAE (R$) (R$) 
I 04863 1 Implantação e adaptação do 

novo Sistema de Gestão MÀ 
Administrativa, incluindo . transferência do banco de dados do mes 01 R$ 4'300'00 R$ 4'300'00 

atual para 0 sistema a ser 
Contratad0. 

04861 2 Sistema de Gestão 
Administrativa integrado dos 
módulos de: R$ 67.900,00 
Contabilidade (PPA e LDO, 
Elaboração Orçamentária e C/ 
Planejamento), Recursos Humanos UnicL 12 R$ 5.300,00 R$ 63.600,00 
(inclulndo folha de pagamento), 

Almoxarifado,- Patrimônio, Controle (\ 

 
 

de frota de veículos, Compras e 

Licitações, e Portal da Transparência 
LAI.  

Rua Gonçalues Dia5, 3035\ Bnirro Santoâgostinha Cep 30'14CI-09ú. Belo Horizonte. Minas Cerai5.Tel: (3 I) 212676395| Fa:-:: r_3 I'› 212676311 www.memory.corn.br 



L b memorg Scftware para Gestãu Pública Municipal   II 04864 1 Implantação e adaptaçãn do mês 01 
novo Sistema de Gestão 
Comercial, incluindo transferência 
do banco de dados do atual para o 
sistema a ser contratado. 

04862 2 Sistema de Gestão Comercial Unid. 12 
integrado dos módulos de: 
Requerimentos, Contas e Consumo, 
Atendimento ao Público, Divida 
Ativa, Autoatendimento via internet, 
Recebimento de Contas, Ordem de 
Serviços On Line, Recadastramento, 
Controle de ETA e Cobrança Vla 
Cartórios de Protesto. 

 

 
ATENDlMENTO TÉCNICO: 

VIA REMOTA (te|efone, internet, etc): Sem custos adicionais 

NA SEDE DA CONTRATADA: Sem custos adicionais 

NA SEDE DO SAAE: Uma vez realizado o treinamento dos usuários na fase de implantação, se 

posteriormente em função de qualquer motivo relevante, haja a necessidade de visita em campo, 

a empresa contratada arcará com as despesas referentes as despesas de translado, 

hospedagem, alimentação, hora técnica trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e 

impostos que incidam sobre a viagem. 

TREINAMENTOSz 

Os treinamentos serão processados em conjunto com as instalações Iimplantações, 

compreendendo a total transferência de conhecimentos nos sistemas. 

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições e especificações constantes deste 

EditaL 

Valor Mensal Sistemas :R$5.300,00 (Cinco miI e trezentos reais). 

Valor lmplantação: R$4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais). 

Valor total da proposta: R$ 67.900,00 (sessenta e sete miI e novecentos reais). 

No preço proposto. que constituirá a única e completa remuneração, estão computados todos os 

custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto). 

Nos va1ores ofertados estão consideradas todas as condições constantes do 

Termo de Referência, Anexo |, estando previstos todos os custos com tributos, taxas. fretes e 

seguros. bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação da prest“ção dos 
l 

serviços. 

rf '* 
. _ . \ _ V . . . , . , , ¡ Yuu 

Pua GcnçaWes Dlas, 3035, Ealrrc Santo Agostmha Cep EU |-'lü-094. BeLo Honzonta Mmas GerawíieL:(31)213U-E398IF6›;:(31)2136-t›314.www.memnry.cnm.br s um 



hó memorg Suñware para Gestão Públlta Muninipal  
A CONTRATADA compromete-se a dar totaI garantia quanto à serviços 

executados, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas 

de qualquer serviço entregue comprovadamente adulterado ou inutilizáveL portanto, fora das 

especificações técnicas e padrões de qualidade. 

Nos preços propostos estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações previdenciárias. fiscais, comerciais. trabalhistas, tarifas, 

seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir 

sobre o objeto desta Iicitação. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados da data-Iimite prevista para entrega da proposta, 

conforme art 64, § 3° da Lei n° 8.666I93. 

Belo Horizonte, 17 de novembro d Í 

   
E ' 

MEMORY PROJETOS E DESEÊIZVOvLV TO DE SISTEMAS LTDA. 
CNPJ: 71.000.731l0001-85 |nsc. adualz 062712238-00-08 
Joeilson Pinto Chaves - Só Io Diretor 
Casado, Administrador de Empresa. Contador, Analista de Sistemas. 
CPF n° 071.776.236-04 -_ RG n° M-56.147 

"7'1 000731 /0001-85" 
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVI- 

MENTO DE SISTEMAS LTDA. 

Rua Gonçalves Dlas. 3035 
Santo Agoslinho - CEP 30140-093 

L- BELO HORIZONTE -- MG _J 

Rua Gonçalues Dwaa, 3035, erro Santo Agosrinha Cep 301407094 Belu Horizonte Minas Gerais.Tel:(3'|)2126-53951FBIIÚÚ212545314WWW-m9m°rY-<°m›br 
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D Software para Gestão Pública Municipal g 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHÍIMG 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 
PROCESSO LlClTATÓRIO N° 25312017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO PLANILHAI PMSTA 

ESPECIFICAÇÃOIDETALHAMENTO DO OBJETO: 

Para este certame o Iote representa um sistema, e cada sistema é 
composto por diversos itens que serão denominados de módulos. Os 

módulos sâo conjuntos de funções que podem ser implementados em uma 
unidade funcional de um sistema normalmente com a possibilidade de 
inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios. 

Cada sistema deverá ter integração nativa entre os seus módulos, de 
forma transparente ao usuário. Sendo vedado o uso de importação e 

exportação de arquivos para realizar taI integração. 

Entenda-se Integração como a condição dos módulos de um sistema 
acessar e tratar de forma concorrente um mesmo conjunto de dados 
armazenado em um banco de dados qualquer, respeitando a integridade, a 

correção, a disponibi|idade e confiabilidade desses dados Tudo isso feito de 
forma transparente ao usuário. que nâo faz uso de qualquer ferramenta ou 
meio que seja para transportar, seja por importação ou exportação, esses 
dados entre os módulos. 

IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS APLICADOS: 

Serviços de ConversãoIMigraçãoz 

Entende-se como migração de dados o processo de transporte dos dados 
existentes no gerenciador de banco de dados atual para um novo 
gerenciador de banco de dados Entende-se como conversão de dados a 
transformação dos dados do formato atualmente utilizado pelo sistema 
corporativo e armazenado na base de dados do ambiente atual para o novo 

formato dos dados proposto pela |icitante. 

As informações existentes deverão ser gravadas no SGBD da |icitante. importadas e 
convertidas (migradas) para os novos softwares de gestão, para iniciar a operação até o |imite 
de prazo estabelecido neste edital, considerandoz 3 



omemorg Saftware para Gestãc Fública Murucipal  
A migração de dados referente a Gestão Administrativa compreenderão: 

o Contabilidade compreenderão as informações do exercicio da assinatura do contrato, 
incluindo as implantações de saldos financeiros referentes ao úItimo dia do exercício 
anterior da assinatura do Contrato, bem como os Empenhos de Restos a Pagar 
que possuam saldo. 

o Para os processos |icitatórios serâo convertidos os saldos remanescentes dos itens 

constantes em cada processo. 
o Para os itens de Almoxarifado deverá fornecido inventário. de preferência com data 

referente ao último dia do exercício anterior à data de assinatura do contrato, e as 

informações serão convertidas para a base de dados da contratada. 
. Para os bens patrimoniais deverá fornecido inventário. de preferência com data 

referente ao úItimo dia do exercicio anterior à data de assinatura do contrato, e as 
informações serão convertidas para a base de dados da contratada. 

A responsabilidade pela qualidade e precisão dos serviços de migração das informações é de d responsabilidade exclusiva da licitante, contribuindo a contratante onde necessário e 

atendendo às possibilidades e o conhecimento interno. 

Serviços de implantaçãoz 

Entenda-se como implantação todos os serviços necessários ao normal funcionamento no 
contratante, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, migração e conversão de 
informações existentes e necessárias à operação dos softwares. Os serviços deverão ser 
desenvolvidos sob a administração de um gerente de projeto, que ficará responsável portodo 
o relacionamento administrativo com a Entidade e a equipe técnica a ser alocada. A 
contratante deverá disponibilizar pessoal para acompanhamento das atividades. bem como 
zelar peIo seu bom andamento, auxiliando quando necessário o gerente de projetos. 

0 prazo para início de instalação do sistema será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data 
de emissão da ordem de serviço, e o de Conversão l Migração (implantação) Iimitado ao 

«"\ máximo de até 90 (noventa) dias contados do início da instalação, podendo ser prorrogado 
“ com prévia autorização do Setor Administrativo e Financeiro do SAAE 

Serviços de Treinamento: 
Entenda-se o treinamento como a transmissão de conhecimentos. habilidades e 

competências referentes a utilização e operacionalização das atividades Iaborais dos 
treinados utilizando das diversas ferramentas, documentos. máquinas e outros materiais 

necessários; efetuado pela empresa responsáveL em ambiente adequado, simulando as 

situações cotidianas de trabalho. 

O treinamento deverá ser realizado em etapas, setor a setor. para a relação de usuários a ser 
apresentada pelo Contratante. no que for necessário o normal uso dos aplicativos a serem 
fornecidos; o treinamento dos usuários comunitários (empresas, escritórios contábeis e 

pessoas em geral) se dará na forma de palestras. em auditórios ou salas, a s zem 

organizadas pela contratante. Durante o periodo de conversão, implantação e treina ento 

dos usuários a hora técnica correrá por conta da contratada. O ambiente de treinamento sçrá 

na sede administrativa do SAAE de Piumhi. ' B = ' 

St \ ,› ¡ 
q '« Á 
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omemorg SuFtware para Gestão Fúhlica Municipal 

Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e 

parametrização do mesmo para funcionamento, ocorrerá a transferência de conhecimento 
sobre os sistemas a serem implantados. O conhecimento deverá ser repassado para os 
usuários, a fim de que possam utilizar os sistemas e habilitá-Ios a executar as tarefas de 
operação e gestão. O treinamento deverá possibilitar todas as operações de inclusão, 
alteração, exclusão e consulta referente a cada funcionalidade, bem como os cálculos e _ 

processos, emissão de relatórios e sua respectiva análise. 

Durante o treinamento os usuários terão acesso a todas as informações necessárias para a 

operação dos sistemas, compreenderão o papel das funções dos sistemas e a mudança da 
sua rotina de trabalho para a nova rotina com o uso dos sistemas. 

A carga horária mínima do treinamento será de 04 (quatro) horas, divididas em turmas de no 

máximo 20 (vinte) participantes, sendo extensivo a todos os servidores usuários, devendo ser 
executado no horário de expediente, ou seja, das 8h às 12h e de 14h às 18h na sede 
administrativa do SAAE à Praça Zeca Soares n° 211 - Centro - Piumhi-MG. 

MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICOz 

A contratada deve prestar, pelo período da execução do contrato e da implantação, os 

seguintes serviçosz 

- Suporte ao usuário para solução de dúvidas ou de problemas e para adequação de 

configuração. 
. Correção de erros nos sistemas aplicativos. 
- Implementação de novas funções ou adequação das existentes para atendimento a 

modificação de Iegislação ou reguiamentação municipaL estadual ou federaL incluindo 

adequação de fórmulas de cálculo e de parâmetros. 

Suporte oferecido pela contratada deve possuir os seguintes níveis de atendimentoz 

Helpdeskz Atendimento remoto através de comunicação telefônica comum, página da internet 
para atualização de versões, acesso remoto, inclusive com acesso aos bancos de dados. para 

'”\ esclarecimento de dúvidas operacionais. 

Serviço de Suporte Técnico: Nos casos não solucionados via Helpdesk deverá ser acionado 
o Setor de Suporte, que efetuará uma análise mais técnica, como checagem e auditoria no 

Banco de Dados, processamentos de Scripts (comandos específicos), correção de programas 

e envio de atualizações, se for o caso. 

Suporte deve, ainda. obedecer ao seguintez 

a) Possuir um sistema de Gerenciamento do Atendimento no qual todas as solicitações 
de suporte em cada nível do Atendimento Técnico serão registradas em sistema 

próprio_ 
b) Horário disponívei para registro das soticitações, não podendo ser inferior ao horário 

comercial, de 8h às 17h horas; 

Atualização Iegal e tecnológicaz 

í A Licitante deverá promover a contínua atualização Iegal dos softwares, na versão adquirda'¡. 
e possíveis "re|eases", de forma que o objeto deste Edital atenda a Iegislação vigente. ' 

Pua Çonçaweg Dias, 3035. Balrro Santo Agosthha Cep BDIrãO-09:1. BELO Horizontc Minas GeraííTek [31) 2126763981Fax:(31) 21267631=Lwwvunemory.com.br 



omemorg SoFtware para Gestão Púhlica Municipal 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS IREQUISISTROS NECESSÁRIOS 

Os softwares de gestão pública deverão atender aos seguintes requisitos técnicos, sob pena 

de desclassificaçãoz 

. A consistência dos dados entrados deve ser efetuada campo a campo, tanto no 

momento da entrada quanto na gravação dos dados, de forma a garantir a integridade 
referenciaL consistência, atualidade e inviolabilidade dos dados, feita entre as diversas 

tabelas dos aplicativos através do próprio aplicativo. 
o Garantir o funcionamento dos sistemas e seus respectivos módulos durante toda a 

vigência do contrato. 
- Conter Gerenciador de Banco de Dados RelacionaL com controle transacionaL e com 

recursos para garantir a integridade e recuperação dos dados através de "backup" e 

“recovery"; ñ . O Sistemalsoftware deverá ser desenvolvido com a mesma padronização de interface 
gráfica de usuárioz padronização de opções de menu, de aparência de te|as, teclas de 
atalho, tectas de acesso rápido, teclas de funções, modelos de relatórios, disposição 

de componentes na te|a, etc.. 
- Ser multiusuário, ou seja, o sistema poderá ser acessado por diversos usuários ao 

mesmo tempo. sem Iimitaçâo de número de acessos. 
. Propiciar a identificação das principais operações de manutenção de informações 

realizadas por cada usuário, com clara identificação da função executada, data e hora 

de operação; 
o Em caso de falha operacional ou Iógica, o sistema deverá recuperar-se, de modo a 

resguardar a úItima transação executada com êxito, mantendo a integridade da base 

de dados; 
o Possuir totai aderência à Iegislação federa| e do estado de Minas Gerais, exigindo-se 

do fornecedor compromisso de imediata adequaçâo no caso de possíveis alterações 
da norma; d o Possibilitar o controle automático da integridade, quanto à compatibilidade das versões 
dos artefatos distribuídos e implantados. nas camadas que compõem a solução. 

ESPECIFlCAÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA 

Os sistemas apresentados devem atender aos requisitos funcionais conforme descrito a 

seguir, sob pena de inabilitaçâoz 

SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTABILIDADE: 

- Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, 

especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do 
Estado. 

o Possuir cadastros de Convênios, Precatórios. Dívida Fundada, Contratos e Cauçâo. 
. Não permitir o cadastro de fornecedores duplicados com o mesmo CNPJ ou CPF. 

Rua Concaíues Dias. 3 
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o Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, 

impedindo o usuário de qualquer alteração_ inclusão ou exclusão nos registros. 
. Utilizar o novo PIano de Contas adotado conforme determinado pela Secretaria do 

Tesouro NacionaL a partir de 2014 NBCASP| adotado pelo TCEMG através de suas 
normas e quaisquer novos procedimentos para a contabilidade pública e Lei vigente. 

- Assegurar que as contas só recebam Iançamentos contábeis no último nível de 
desdobramento do Plano de Contas 

o Efetuar os Iançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da 

quuidação de empenho e arrecadação da receita. 
. Permitir utilizar históricos, sempre que possível com textos padronizados, vinculados 

à classificação da despesa. evitando Iançamentos indevidos. 
- Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto Iivre no empenho. 
- Permitir o gerenciamento de empenhos estimativos, globais e ordinários. 
. Possibilitar o registro de subempenhos sobre os empenhos Global e Estimativo. 

FN . Permitir informar as retenções nas quuidações que se aplicam 
l . Permitir informar documentos fiscais na fiquidação do empenho. 

. Permitir inscrever as contas Contábeis automaticamente no Sistema de Compensação 
dos empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o Iançamento de baixa 

respectivo, quando da prestação de contas. 
o Permitir a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação. 
. Controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício, para fins de 

cancelamento. quando necessário. 
- Permitir efetuar o cancelamento de restos a pagar. 
. Permitir a anulação dos empenhos não quuidados no final do exercício, evitando a 

inscrição em restos a pagar. 
. Permitir que seja emitida notas de pagamentq de despesa extra, de empenhos e de 

subempenhos. 
. Permitir o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa. 
. Permitir cadastrar e controlar as clotações constantes no orçamento do município e 

das decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 
c Permitir cadastrar e controlar os créditos suplementares e as anulações de dotações. 
. Permitir registrar e controlar as dotações orçamentárias, bloqueio e desbloqueio, em 

caso de saldo insuficiente. 
o Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com 

saldo insuficiente para comportar a despesa. 
o Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas, conforme 

artigo 9° da Lei 101l00 - LRF. de 4 de maio de 2000. quando necessário. 
. Emitir Notas de Empenho, Subempenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos 

a pagar. Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua 
emissão por intervalo elou aleatoriamente. 

. Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de 
despesa extra-orçamentária e o cancelamento da anulação. W 

. Permitir que nas alterações orçamentárias possam-se adicionar diversas ootações e 
subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto. 

. Registrar bloqueio e desbioqueio de valores nas dotações. 

Ruu GOHÇalves Dias, 3035, Bairrc SanLo Agcstinho Cen 301dO-094. Belo Horwzonta Minag Gerais. Tel; (3 ]] 212676393 | Fa.\: (31) 2125-6314. www.memory.com.br 
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. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao se 

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

de saldos. 
- Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em 

conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência e de demais normas 

Iegais. 
o Definir a programação de cotas mensais para despesa, receitas, restos a pagar, 

despesa e receita extra-orçamentária. ' 

. Permitir nova estimativa das cotas programadas conforme necessidade. mantendo o 

histórico das aIterações. 
o Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo 

bloquear, ou empenhar elou fazer redução de dotação sem que exista saldo. 
- Permitir controlar o cadastro de contas em formato plano de contas único, onde 

alterações, exclusões e inclusões no plano devem ser visualizadas por todas as 
entidades. 

o Permitir a geração automática de empenhos através do software de Suprimentos. 
. Permitir prévia e geração automática de empenhos da folha de pagamento. 
- Nos empenhos, especialmente, nos Globais permltir que seja informado o número e 

ano de contrato. 
. Permitir a configuração do formulário de empenho (nota de empenho), de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade. 
o Permitir na abertura de Créditos Adicionais, o controle dos |imites de abertura 

conforme determinado na Lei Orçamentária Anual e outras Ieis orçamentárias, 
resguardando o histórico das alterações dos valores e exigindo a informação da 

Iegislação de autorização. 
. Permitir controle das obras executadas pela Entidade. 
. Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, pronto pagamento e 

prestação de contas, sendo efetuado todos os Iançamentos contábeis no sistema 

compensado. 
- Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 

9° da Lei Complementar 101l2000 (LRF). 
o Permitir que na rotina de anulação de empenho seja informado o motivo da anulação. 
. Permitir que cada secretaria faça seu empenho, restringindo o usuário de utilizar 

dotações orçadas para outras secretarias. 
o Permitir que cada Secretaria emita somente os empenhos 

correspondentes a ela. 
- Possibilitar a distinção de contribuintes autônomos no ato do empenho, objetivando 

geração do arquivo para SEFIP. 
o Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na 

forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101IOO-LRF e Resolução do Tribunal de 
Contas. 

o Permitir que seja efetuada a geração das razões analíticas de todas as contas 
integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 3 

o Permitir gerar planilhas para formar quadro de detalhamento da despesa. , 

o Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa. por cred-- -s'; por 

classificação, por período de tempo e outros de interesse do Municípig 
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globais e outros de interesse do Município. 
o Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiros das autarquias e da câmara 

municipal juntamente com o balancete financeiro e orçamentário da prefeitura 
o Permitir a geração de relatórios em vários formatos, dentre elesz txt, pdf ou htmI. 
o Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação. conforme o artigo 

13 da Lei 101I00 - LRF de 4 de maio de 2000. 

. Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação. Saúde e Pessoal, com 
base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 

. Emitir os relatórios das Contas Púbiicas para publicação na Internet, conforme IN 
28199 do TCU e Portaria 275l00 do TCU. Lei de Acesso a Transparencia 11.527 de 
18l11l2011. 

o Emitir relatóriosz pagamentos efetuados, razão da receita, pagamentos em ordem 
cronológica, Iivro diário, extrato do credor. demonstrativo mensal dos restos a pagar e 

relação de restos a pagar. 
~ . Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste. 

o Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste. 
o Permitir emissão dos relatórios do regime próprío de previdência, em conformidade 

com a Portaria 916 do Ministério de Previdência ou Lei vigente. 
. Possibilitar a emissâo de relatório com as deduções para o IRRF. 
o Possibilitar a emíssão de relatório com as deduções para o ISSQN. 

o Possibilitar a emissão da Guia de GPS por código de pagamento. 
. Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada 

e a despesa fixada e realizada. 
. Possuir relatório de programação das cotas de despesas para permitir o 

acompanhamento do cronograma cle desembolso das despesas, conforme o artigo 9° 
da Lei 101l00 - LRF, de 4 de maio de 2000. 

. Possuir relatório de programação das cotas de receitas, demonstrando os valores 
previstos e executados. 

. Permitir a emissão de relatórios para controle de bloqueiosz Emissão da nota de 
Â bloqueiosldesbloqueio; Relação de bioqueios de Dotação com Saldo. 

o Emitir relatórios das despesas orçamentárias: empenhada quuidada, paga e a pagar. 
permitindo ao usuário solicitar por: 

. Dotação Orçamentária; Fornecedor; Elemento; Órgão; Unidade; Convênio; Fonte de 
recurso. 

o Permitir a emissão de extratos por: Empenho (nos modosz EMPENHADQ 
LIQUIDADQ A PAGAR, A LIQUIDAR E PAGO); Fornecedor; Dotação; Restos a pagar 
processado; Restos a pagar não processado. 

. Possuir cadastro de Parceria público privada PPP. 
- Possuir cadastro de empréstimo e financiamento concedidos. 
o Possuir cadastro de precatórios e provisão de precatório. 
o Possuir Cadastro de Convênios. . 

- Possibilitar Iançamento de prestaçâo de contas de Convênio. Ê 

o Possibilitar informação de data de aprovação da prestaçâo de contas de Conv-|*11io. 
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. Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Internal Externa. 

o Anexo 17 - Demonstraçâo da Dívida FIutuante. 
o Emissão do Livro Diário com termo de abertura e encerramento. 

o Emitir todos os relatórios obrigatórios, consolidados ou por entidade, administração 
direta e indireta 

o Emitir os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de acordo com a 
Portaria 577 da STN. 

- Emitir anexos do Relatório da Gestão Fiscal, de acordo com a Portaria 577 da STN. 

- Os programas de Contabilidade Pública deverâo registrar todos os fatos contábeis 
ocorridos e possibilitar o atendimento à Iegislação vigente, à análise da situação da 
administraçâo pública. e à obtenção de informações contábeis e gerenciais 
necessárias à tomada de decisões. 

o Permitir que seja efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimoniaL 
compensação e orçamentário em partidas dobradas, em conformidade com os arts. 

_»\ 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em Iivro diário. 
' - Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com 

contabilização distinta. que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de 
forma consolidada. 

- Possuir integração nativa e automática com todas as áreas que geram fatos contábeis. 
objetos desta Iicitação. Que seja extinta a necessidade da redigitação, do retrabalho e 
da falta de segurança na garantia da qualidade da informação imputada no software 
informatizado de gestão administrativa 

o Permitir a importação dos movimentos dos fundos, fundações ou autarquias que 
estejam em ambiente externo à rede, se necessário. 

o Possibilitar consultas no software, resguardando-se a segurança de forma que não 
exista a possibilidade de alterar o cadastro originaL 

o Permitir executar o encerramento do exercício, com todos os Iançamentos automáticos 
e com a apuração do resultado. V 

o Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado, relativos aos 
À atos administrativos. dados contábeis, dados financeiros, e dados do orçamento. 

3 o Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas 
no software antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado. 

o Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que o anterior 
ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos 

contábeis no exercicio já iniciado. 
o Possuir processo de encerramento mensaL que verifique eventuais divergências de 

saldos| e que após o encerramento nâo possibilite alterações em Iançamentos 
contábeis já efetuados. 

o Gerar os arquivos conforme o MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para 
a Secretaria da Receita da Previdência. 

o Gerar o arquivo conforme Iayout para importação de informações da DIRF. 

o Permitir a transferência automática dos saldos de balanço para o exercicio segyinta 

encerrados. 

no encerramento do exercício. f 

o Não permitir a exclusão ou cancelamento de Iançamentos contábeis em m--sis já 

o Disponibilizar rotina de inconsistência nos Iançamentos contábeis. / 
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no SICOM. 
Gerar arquivos para prestação de contas SIACEIPCA, SIACEILRF, SICOM conforme 

determinação do TCEMG. e SISTN 
Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo PCASP 
(Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e normatizados pelo TCEMG) 
Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) padronizados no 
MCASP e normatizados pelo TCEMG. 
Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos moldes 

definidos no MCASP enormatizados pelo TCEMG. 
Possuir controle_ por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e CPL, 
obedecendo as movimentações contábeis já existentes para os mesmos. 
Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do 
uso dos Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP) e do Conjunto de Lançamentos 

Padronizados (CLP). 
Estar totalmente em conformidade com a padronização de códigos orçamentários de 
receitas, despesas, fontes e destinação de recursos estabelecidos pelo Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM - TCEIMG; 
Gerar todos os arquivos necessários no formato exigido pelo Sistema Informatizado 
de Contas dos Municípios - SICOM - TCEIMG de forma a atender o Módulo de 
Acompanhamentos Mensais. Os arquivos deverão ser gerados e compactados em um 
único arquivo, conforme especificação técnica do TCEIMG 

TESOURARIA: 

Permitir a configuração do formulário de cheque. peio próprio usuário, de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades 
bancárias. 

Possuir controle de talonário de cheques. 
Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. 
Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. 
Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro 

de um período determinado. 
Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as 
necessidades do estabelecimento bancária. 

Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos 

e faturas com código de barras. 
Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma 
automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. 

Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a 

contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria 
Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 

Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ,\ 
Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados d' érsos 
empenhos para um mesmo fornecedor. _ 

Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação d árià da Tesouraria. 

Permitir a emissão de cheques para contabiiização posterior. l Í 
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nas contas bancárias envolvidas na operação. 
o Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem 

vinculados a mesma. 
- Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que sâo gerados através 

de Ordem Bancária Eletrônica. 

o Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as 
contas bancárias de uma mesma entidade. 

- Permitir estornos de lançamentos contábeis nos casos em que se apliquem 
- Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática 

dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. 
- Controlar os saldos bancários e contábeis no momento do Iançamento. 
c Permitir descontos extras e orçamentários na quuidação de empenho, efetuando 

automaticamente os Iançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de 
compensaçâo. d . Permitir o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras. em 

contrapartida com várias Contas Pagadoras. 
o Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas e a anulação dos 

registros de pagamentos. 
o Permitir efetuar os Iançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas 

Financeiro. Orçamentário, Patrimonial e de Compensação, conforme necessário. 
o Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o 

controle dos pagamentos em ordem cronológica. 
o Permitir a baixa de pagamentos em Iote (borderaux) ou individualmente. 
o Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, despesa extra e 

de empenho. 
o Permitir registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar 

caixa, bancos, e todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e 

borderôs, Iivros, demonstrações e o boletim, registrando automaticamente os 
Iançamentos na contabilidade, permitindo consultas e emitindo relatórios em diversas 

/'\ classificações. 
o Permitir efetuar o Iançamento de investimento, aplicações, débitoslcréditos, 

transferências bancárias, controle dos saldos bancários, controle de todos os 
Iançamentos internos e permitir os Iançamentos dos extratos bancários para gerar as 

conciliações. 
o Permitir controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria, contro|ar para que 

nenhum pagamento seja efetuado sem o respectivo registro. 
o Permitir a configuração do formulário de cheque, de forma a compatibilizar o formato 

da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. 
o Permitir o registro da emissão de Cheque e da respectiva cópia. 
- Permitir registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por 

banco/cheque. 
o Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único 

transferêncialcheque. \ l 

o Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a d'versos $ fornecedores contra o mesmo banco da entidade; efetuar os mesmos tratam=- n os dos 

pagamentos individuais. 

-'/1'\\g¡ 
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o Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagament 
efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os 
Iançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis. 

. Permitir efetuar a conciliação bancária necessária, de forma manual comparando com 
os Iançamentos de pagamentos e de recebimentos no período selecionado com os 
Iançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do 
saldo bancário. 

o Permitir emissão de reIatórios diários necessários ao controle da tesouraria. 

classificados em suas respectivas dotações e contas 
. Permitir emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas 

realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 
o Permitir controlar o saldo bancário, boletim diário dos bancos e Iivro do movimento 

caixa. 
. Permitir gerar o demonstrativo financeiro de caixa. 

. Registrar todas as movimentações para informações gerenciais, permitindo o controle d de ffuxo de caixa. 

o Permitir consulta de débitos de contribuintes na hora da emissão de cheques ou 
geração de borderô bancário. 

. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras, 
conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN e normas do TCEMG. 

- Possuir integração com o sistema de execução orçamentária e financeira. 
o Gerar em arquivos as ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com 

crédito em conta bancária 
o Baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e 

ordens bancárias. 
- Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do 

exercício. 7 

- Disponibilizar consulta de Disponibilidade de Caixa por Fontes de Recursos para 
melhor controte destas. com opção de impressão. 

. Permitir a consulta do Extrato do Credor, demonstrando informações dos empenhos e 

KW dos restos a pagar na mesma opção. 
o Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar do total por unidade orçamentária, 

com a possibilidade de impressão da consulta 
o Emissão da relação das ordens bancárias. 
o Possibilitar a demonstração de saldos bancários, através de boletim diário de bancos, 

Iivro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de 
caixa. 

Emitir os seguintes relatórios: 
o Razão anaiítico das contas banco. 

Pagamentos por ordem cronológica. 
Empenhos em aberto por credores. 
Pagamentos e recebimentos estornados. \ 
Relação de cheques emitidos. 

o Notas de Liquidação e Notas de Pagamento. ã 

o Conter rotina de conciliação bancária sendo informado o saldo do banco o 4 aldo 

OOOO 

emissão do relatório da conciliação. - ¡ 

. l 
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. Permitir a geração de relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pag , 

Depósitos de Diversas Orígens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do 
Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário. 

PATRIMONIO PÚBLICO: 

- Cadastrar os Iocais a serem utilizados na incorporação ou transferência do bem 
o Cadastrar os nomes dos itens que serão utilizados na incorporação do bem; 
c Cadastrar bens móveis, imóveis e intangíveis da instituição, informando o tipo de 

incorporação: aquisição (compra), doação, descoberta, nascimento ou outras 
incorporações. 

o Permitir na incorporação do bem informar a vida útil, o valor residual e o valor do 
terreno (no caso de bens imóveis). 

o Possuir grupo ou classe de bens em padrão semelhante ao PCASP estendido (ex. 

Mobiliário. Veículos, etc.) DDVisuaIizan no cadastro, a situação do bem (ativo, 
baixado, etc.) o estado de conservação (bom, ótimo, regular), bem como as outras 
informações provenientes do registro da incorporação. 

o Possuir rotina de incorporação adicional ou complementar a partir de um bem 

patrimonial já existente. 
o Possuir incorporação no estágio do em quuidação integrado com o sistema de 

contabilidade. 
o Possuir rotina de reavaiiação aumentativa e diminutiva do bem, possibilitando 

opcionalmente a alteração do estado de conservação do bem. 
o Permitir o registro de apólice de seguro, vinculando-a ao bem patrimoniaL 

o Possibilitar a aIteração da Iocalização do bem 
. Permite a impressão do Termo de Responsabilidade dos bens patrimoniais. 
- Possuir distinção dos bens depreciáveis dos não depreciáveis ou mesmo, parcela 

de um bem depreciável que não será depreciada. 
o Efetuar o cálculo e registro da depreciação de forma automática dos bens 

depreciáveis. 
fwu o Possibilitar a emissão de relatório de incorporações e de baixas no exercicio. 

. Possuir o relatório mensal de bens em moldes semelhantes ao proposto pelo 
PCPISTN 

. Possuir relatório de inventário dos bens. 

. Possuir integração com o sistema de Contabilidade Pública, em especial, 
permitindo a incorporação a partir de uma nota de empenho, quuidada ou não. 

. Permitir consultar e vincular ao cadastro de bens, o número do empenho e o 
documento fiscaL 

o Possuir rotina de encerramento do mês, bloqueando o mesmo para 
movimentações de valor (incorporação, reavaliação, baixa). 

RH E FOLHA 

       

o Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério o 

Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do Iivro de registro d 
servidores, conforme Portaria N° 1.121, de 8 de Novembro de 1995, alé 
permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações div a 

QW 
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o Possuir campo para informar n° da caixa e pasta do servidor 
o Permitir informar o vínculo que o servidor teve elou tem com o Órgão, com no 

mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Víncu|o, Cargo, Salário, Data de 
Nomeação, Data de Posse, Data de Admissão, Data de Término de Contrato 
Temporário, Lotação, Vínculo Previdenciário. Matricuia Previdenciária, Horário de 
Trabalho e Local de Traba|h0. 

o Permitir informar e manter informações da qualificação profissionaL incluindo a 

escolaridade, formação, cursos realizados, treinamentos realizados e experiências 
anteriores. 

o Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de 
renda, realizando a sua baixa automática na época devida. conforme Iimite e 

condições previstas para cada dependente 
o Permitir 0 cadastramento de servidores em diversos regimes jurídícos. tais como: 

Celetistas, Estatutários, Contratos Temporários, comissionados e estagiários. 
o Cadastro de pensões judiciais e por morte, com o nome de pensionista, CPF, data "\ de inclusão, banco e conta para pagamento e dados para cálculo (Percentua|, 

Valor Fixo, Salário Mínimo). 
o Registrar e manter o histórico das alterações de cargo. salário, Iotação, vínculo 

previdenciário e Iocal de trabalho dos servidores 
o Permitir o cadastramento de todas as referências salariais, contendo no mínimo o 

símbolo da referência e o histórico dos valores salariais para cada referéncia, 
conforme previsto no estatuto e PCCS. 

o Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza 
efetiva, comissionado e temporário com no mínimo: Nomenclatura, Natureza, Grau 
de Instrução, CBO, Referência Salarial Inicial e Quantidade de Vagas Criada, bem 
como desativar o cargo quando excluídos. 

o Controlar as vagas do cargo. 

o Validar dígito verificador do número do CPF. 
o Validar digito verificador do número do PIS. 
o Permitir o reajuste parcial ou global das referências salariais. 'í o Possibilitar o controle de estágio probatório e progressão funcionaL sempre 

mantendo as respectivas informações registradas no histórico do servidor. 
. Emitir os formulários de avaliação de servidores no estágio probatório, em Iayout 

configuráveL 
o Permitir registrar as avaliações de servidores no estágio probatório e as avaliações 

de desempenho de servidores estáveis, mantendo as respectivas informações no 

histórico do servidon possibilitando a emissão de relatórios. 
- Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores. 
o Localizar servidores por Nome. 
o Localizar servidores por CPF. 

- Emitir relatório com a movimentação de pessoal no períodoz admitido(s), 

demitido(s), cedido(s) e recebidos(s) em cessão. rí W o Controlar a transferência de servidor, identificando o tipo (cedidolrecebido) e se foi 
realizada com ou sem ônus para a entidade. 

. Possuir controle de estagiários vinculados com a entidade, incluindo a su 
escolaridade 

. Permitir o gerenciamento de rubricas (cadastro, alteraçâo, consulta e relatório) Jü 1 

,›¡ W 
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o Permitir registrar e controlar os empréstimos consignados em folha de pagamento. " 
o Permitir registrar todos os Iocais de trabalho do servidor, especificando o dia da 

semana e horário de trabalho em cada IocaL 

. Permitir a inclusão da foto no cadastro do servidor e que a mesma fique 
armazenada no banco de dados. 

o Permitir registrar todas as portarias do servidor e possibilitar a emissão das 
mesmas em Iayout configurável. 

. Possuir cadastro dos concursos públicos e processos seletivos, incluindo os 
candidatos inscritos, indicando o cargo para o qual o candidato se inscreveu, se 
foi aprovado ou não, sua classificaçâo e a nota finaI. 

o Permitir a inscriçâo em processos seletivos pela internet e impressão de boleto 
correspondente. 

o Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores, desde 
a admissão até a exoneração, possibilitando a configuração do período de 
aquisição, bem como verificar os afastamentos dentro do período aquisitívo e dar 

-d baixa nesses períodos 
. Permitir o lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias. 
. Permitir o Iançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período 

aquisitivo de férias, controlando o saldo restante dos dias de férias 
o Permitir o Iançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período 

aquisitivo, controlando o saldo restante dos dias de férias 
. Emitir relação de férias vencidas por secretaria e por Iotação. 

o Emitir relação de férias a vencer. 
o Emitir os Avisos de Férias. 

. Permitir administrar a programação de férias dos servidores. 
o Calcular o valor das férias automaticamente 

o Permitir ao servidor consultar a su_a situação em relaçâo a férias, por período 
aquisitivo, detafhando os dias de férias a que tem direito, os dias que já foram 
gozados ou convertidos em pecúnia e os dias de saldo ainda a gozar. 

. Permitir ao servidor efetuar soIicitaçâo de férias 
"W . Permitir administrar as solicitações de férias realízadas, possibilitando o seu 

deferimento ou indeferimento e, no caso de deferimento, incluir automaticamente 
a solicitação na programação de férias do servidor. 

o Permitir configuração de férias por Função. 
o Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando a configuração 

do tempo de aquisição da Iicença prêmio dos servidores, desde a admissão até a 

exoneração, de acordo com a iei, verificando os afastamentos e faltas. 

o Gerar e calcular Iicença prêmio. 
o Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período 

aquisitivo de Iicença prêmio. 
o Emitir relatório de Iicença prêmio por secretaria. 
. Permitir o Iançamento de Iicença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo períqdo 

aquisitivo. ¡ 

. Permitir o Iançamento das Iicenças por motivo de Doença do Servidor e Acid níte 
de Trabalho. 
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o Efetuar consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de afastamento e 
por periodo. 

o Ter cadastro de atestados médicos. 

o Permitir a configuração dos roteiros para os quais serão utilizados os vales- 
transporta 

. Permitir o registro da quantidade de vales-transporte diários utilizados peio 
servidor no percurso de ida e volta ao Iocal de trabalho. 

o Permitir a configuração dos códigos para desconto do vale-transporte em folha de 

pagamento. 
o Gerar automaticamente informação para desconto do vale-transporte em folha de 

pagamento. 
o Controlar a entrega do vale-transporte reduzindo a sua quantidade em casos de 

férias, Iicenças e afastamentos. 
o Emitir Mapa de Custo do VaIe-Transporte, discriminando a parcela custeada pelo 

servidor e a parcela a cargo da entidade. d o Emitir Protocolo de Entrega do VaIe-Transporte, discriminando a quantidade de 

vales entregues ao servidor por empresa e Iinha. 
- Efetuar o Iançamento das Iicenças do servidor, possibilitando identificar o tipo da 

Iicença e data de início e término. 
- Permitir o Iançamento de Falta Abonada, Falta Injustificada e Suspensão, com a 

informação da data da ocorrência 
o Permitir o Iançamento de Atrasos e Saídas Antecipadas, com a informação da data 

da ocorrência. 
o Controlar o tempo de serviço para fins de Férias, Adicionai por Tempo de Serviço 

e Aposentadoria. 
o Permitir a configuração das regras para contagem de tempo de serviço, 

individualizado para cada finalidade.\ 
o Possibilitar o registro cle tempo de serviço cumprido em outras entidades elou 

empresas. 
o Emitir Certidão de Tempo de Serviço. d o Emitir Certidão de vida funcionaL 
. Emitir Certidão de Tempo de Serviço Consolidada, incluindo todos os vínculos do 

servidor com o Órgão. 
o Emitir Certidão de Tempo de Serviço para fins de Aposentadoria. 
. Emitir a Certidâo de Tempo de Contribuição. conforme Iayout exigido pelo INSS e 

Previdência própria. 
o Possibilitar ao servidor emitir Certidâo de Tempo de Serviço. 
o Possibilitar ao servidor emitir a Declaração funcionaL 
o Permitir o cálculo automático de: Folha de Pagamento MensaL Foihas 

Complementares, Rescisão, Rescisão 
o Complementar, Férias. Adiantamento de 13° Salário, 13° Salário, 13° Salário 

Complementar e Adiantamentos Salariais. 2 ná 
o Permitir o cálculo de férias de forma individual e coletiva, sendo, neste úItimo $o, 

baseado na programação de férias dos servidores. @ 

,\_ ,. 
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. Permitir o cálculo de rescisões de forma individuaL coletiva e por data de término 
de contrato. com cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13° safário 
automaticamente. 

. Emitir Termo de Rescisão. 

o Emitir Termo de Exoneração (Servidores Estatutários e Comissionados). 
. Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento. 
o Gerar automaticamente 05 valores relativos a salário família dos dependentes. 

o Permitir configurar a fórmula de cálculo de qualquer vencimento e desconto, 
tornando o cálculo da folha conforme o estatuto da unidade gestora e administrado 
pelo próprio usuário do sistema _ 

o Calcular e processar os valores reIativos à contribuição individual e patronal para 
previdência 

- Gerar o arquivo da SEFIPIGFIP nos padrões da legislação vigente. 
o tnciuir os autônomos no arquivo da SEFIPIGFIP de forma automática, buscando 

os dados necessários diretamente na base contábiL 
fN o Permitir a identificação dos transportadores autônomos para seu 

correto enquadramento no arquivo da SEFIPIGFIP, nos padrões da Iegislação 
vigente. 

o Emitir Folha Analítica GeraL possibilitando a separação por grupo de servidores de 
mesmo vinculo, regime, cargo, faixa saiariaL banco, Iotação e Iocal de trabalho. 

o Emitir o Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos e descontos, incluindo 
os encargos patronais. 

. Permitir inclusão de valores varíáveis na folha, como os provenientes de horas 
extras, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais. 

. Permitir a importação de dados, via arquivo texto, de valores a serem consignados 
em folha. 

o Emitir resumo dos valores Iíquidos da folha por banco. 
o Gerar os empenhos e as notas de despesa extra-orçamentária da foiha de 

pagamento e dos respectivos encargos patronais de forma automática. 
c Emitir a PIanilha Contábil com os valores da folha de pagamento e dos respectivos d encargos patronais. 
o Disponibilizar consulta e emissão do contracheque. 
o Disponibiiizar contra cheque na página de atendimento ao Cídadão. 
o Permitir consulta e emissão do comprovante de rendimentos. 
. Possibílitar a impressão do contracheque em Iayout confíguráveL com opção de 

filtro por grupo de servidores do mesmo vinculo, regime, cargo, faixa salariaL 
banco, Iotação e Iocal de trabalho. 

o Gerar as ínformações anuais para a DIRF, nos padrões da Iegislação vigente, via 
arquivo texto para a importação no software da Receita FederaL 

. Gerar as informações anuais para a RAIS, nos padrões da Iegislação vigente. via 
arquivo texto para importação no software do SERPRO. 

- Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via aro uivo 
texto, para importação no software do Ministério do Trabalho. 

o Manter histórico para cada servidor com detalhamento de todos os pagame tàs e 

descontos, permitindo consuita ou emissão de relatórios. 
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o Possibilitar a individualização de valores do FGTS em atraso, permitindo a 
utilizaçâo de informações anteriores ao primeiro cálculo efetuado no sístema; 

o Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o contracheque dos servidores. 
tendo acesso rápido à tabela do INSS, tabela do IR, posíção de férias e 
afastamentos. 

. Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os 
contracheques ou para determinados servídores. 

o Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, 
emitindo reíação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a 

ser creditado. conforme iayout do banco, além do arquívo de contracheque. 
- Emitir Guia de Recolhimento da Previdência 

- Possuir rotinas de controle e cálculo para pagamento das pensõesjudiciais, a partir 
do desconto efetuado na folha do servidor, incluindo depósito em conta 

o Permitir o desconto e pagamento de pensão alimentícia para vários dependentes 
de um mesmo servidor. 

fw . Emitir recibos para pagamento de pensão judicial e por morte. 

o O sistema deverá efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja 
necessário paralisar os setores que efetuam Iançamentos elou consultas; 

. Emitir contracheques de meses anteriores (Segunda Via). 
o Possibilítar o registro da Concessão de Diárias de viagem para servidores. 
o Possibilitar a integração com o Ponto Eletrõnico, no mínimo. via arquivo texto. 
o Gerar arquivos para avaliação atuariaL 
. Gerar os arquivos exigidos pelo Tribunai de Contas do Estado no Iayout 

apropriado. 
- Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, 

para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário. 
. Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores 

de cada um dos campos do comprovante de rendimentos. 
o Controlar o FGTS recolhido em GRRF, para evitar duplicidade de recofhimento em 

SEFIPIGFIR 
d . Permitir a inclusâo do brasão da prefeitura ou Iogotipo da entidade no cabeçalho 

dos relatórios. 

o Gerar o arquivo IVIANAD exigido pela Fiscalização da Secretaria da Receita 
previdenciária. 

. Emitir o Extrato Anual das Contribuições para o RPPS, conforme Portaria MPAS 
n° 4.992/99. 

o Emitir a Declaração de Contribuições ao RPPS, conforme Iayout do Ministério da 
Previdéncia Social. 

- Emitir relatórios exigidos pelo RPPS mensalmente. 
. Emitir arquivos para importação no Iayout da RPPS. 
o Emitir a Relação dos Salários de Contribuição para o INSS, com a respectiva 

discriminação das parcelas que compõem o salário de contribuiçâo. 
o Possui emissão de dados exigidos na LAI referente a folha de pagamento oór 

nome elou matrícula.  
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CONTROLE DE FROTAS: 

o Permitir o cadastro de equipamentos, veículos e outros exigidos pelo SICOM. 
- Permitir a baixa do veículo ou equipamento para atendimento ao SICOM. 
0 Permitir o registro de gastos com combustíveL peças e serviços referentes aos 

equipamentos. veículos e outros exigidos pelo SICOM 
o Permitir o controle das obrigações dos veículos, como seguro DPVAT e licenciamenta 
. Possibilitar o cadastro de rotas fixas para de cada veículo. 

. Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada, 
a rota e o motorista. 

. Permitir controlar os veículos por quilômetro, horas ou miIhas. 
- Permitir a troca o registro de Km a partir de um novo hodômetro. 
. Permitir o cadastro dos postos de combustívef credenciados para fornecimento. 
o Permitir o cadastro dos preços dos combustíveis e derivados dos postos contratados. 
. Cadastro de Veículos contendo todas as informações exigidas pelo SICOMIAM d . Cadastro de Condutores com os seguintes dadosz Nome, CPF| Número da CNH, 

categoria e vencimento da CNH. 
o Possibilitar o controle de multas com identificação do motorista infrator. 
. Permitir a inclusão manual de abastecimentos efetuados em postos de combustíveis 

não credenciados (quando em viagem a outros municípios) de modo a controlar a 

quilometragem 
. Gerar os arquivos CVC para envio de dados ao Tribunal de contas de Minas Gerais 

através do sistema SICOM. 

ALMOXARIFADO: 

. Permitir cadastrar um produto relacionando-o com sua unidade de medida (un., 
peça, Lt., kg., etc.). 

n Permitir cadastrar no almoxarifado seus diversos depósitos. 
. Permitir administrar no software o nome do responsável por cada entrada ou saída 

de materiaL d . Definir privilégio de acesso dos usuários aos depósitos, restringindo assim a 

movimentação dos mesmos. 
o Permitir identificar os depósitos que determinado setor tem acesso 
. Possibilitar a visualização de toda a movimentação realizada em determinado 

material (entradas, saídas, transferências, inventários, etc.). 
. Permitir consultas ao cadastro de materiais por código. descrição, materiais em 

estoque e outros. 
o Controlar o estoque minimo, máximo e ideaI dos materiais. 
. Possibilitar o cadastro de centro de custos. 

o Permitir consultar a prímeira data, a última e o total de aquisições de determinado 
fornecedor. 

- Permitir consultar o preço da última entrada e preço médio de determinad 

materiaL para estimativa de custo. "_| 

. Possibilitar definir os grupos de materiais (consUmo, permanente, perecível, e .)= 

. Gerenciar os saldos fisicos e financeiros do estoque, tornando possivel eR 

controle exato. I 

,. v - Lsz 
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. Permitir que cada setor cadastre e visualize sua requisição de materiais. 
o Permitir que durante a requisição de materiais. o setor somente visualize e 

selecione os materiais em estoque nos Depósitos. 
o Permitir a anulação, total ou parcíaL da requisição de materiais. 
. Possibilitar realizar requisição ao setor de Compras, de materiais a 

serem adquiridos. 
o Permitir_ através da Requisição ao setor de Compras, verificar as quantidades que 

já entraram no Aimoxarifada 
o Possibilitar imprimir a guia de Requisição de Materiais. 
. Registrar o recebimento de materiais (parcia| ou total), com base nas Ordens de 

Compras, registradas no Sistema de Compras. 
- Permitir, durante o recebimento de materiais, informar a Ordem de Compra 

referentéà entrada, evitando assim que informações como Fornecedor e Valor 
Unitário de cada produto tenham que ser informados. 

. Emitir guia de entrada de materiais. mostrando inclusive a Iocalização de onde o 

produto deve ser armazenado. 
- Possibilitar, durante a entrada de materiais, aiém do registro da data de vafidade, 

data de fabricação e Iote. 
o Possibilitar realizar a saida de materiais automaticamente, durante a entrada 

destes. 
o Permitir a consulta da saida de materiais por centro de custo. 

o Registrar a saida (parcia| ou tota!) de produtos a partir de uma Requisição de 
Materiais. 

o Permitir realizar a saida total de uma Requisição de Materiais. informando pelo 
menos o Depósito de onde os materiais devem ser retirados. 

o Realizar a saida com base na Data de Fabricação, Lote e Validade dos materiais 
(quando existir). _ 

. Controlar a saida de materiais pelo preço médio, conforme artigo 106, inciso Ill da 
Iei 4.320¡64. 

o Emitir guia de remessa de materiais. mostrando inclusive a Iocalização de onde o ñ produto deve ser retirado. 

o Permitir registrar a devolução de materiais, ajustando os saldos físicos e 
financeiros do mesmo e emitir uma guia de devolução de materiais, devidamente 
preenchida para ser assinada pelo responsável do depósito. 

o Permitir realizar a transferência de materiais entre depósitos, emitindo uma guia 
contendo, além dos materiais transferidos, peio menos a assinatura dos 
responsáveis pelos depósitos. \ 

o Permitir que somente os integrantes de comissão específica possam realizar o 
inventário. 

. Permitir a realização de inventários em depósitos ou em determinados materiais. 
o Emitir guia para realização de inventário, onde os valores possam ser atualizados ¡ 

em planilha para posterior inserção no sistema. \ mâ . Emitir balancete do estoque, mostrando os movimentos de entrada saida e allído 

atuaL inclusive por periodo. \ Y d n Emitir relatório de entrada de materiais por fornecedores. 

U J 
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o Possibilitar a emissão de reIatórios de movimentaçâo (entrada, sa' , 

transferência) por produto, centro de custo, grupo de materiaL depósito. etc. 
o Emitir relatório de movimentação dos materiais em um determinado período. 
o Emitir relatório de materiais ociosos (sem movimentação) em determinado período. 
o Emitir relatório de inventário por grupo de materiat e geraL evidenciando as 

alterações no estoque. 
o Emitir relatório contendo saldo anterior, entradas, saídas e saldo para o mês 

seguinte, mostrando valores individuais por grupo de materiaL 
- Emitir relatório de saldo fisico do estoque, por produto. depósito. e grupo de 

materiaL 

o Emitir relatório de safdo ñnanceiro do estoque. 
o Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para posterior 

impressâo ou consulta. 
- Permitir após a entrada de materiais, integrada a ordem de compra do Sistema de 

Compras seja possivel a quuidação na Contabilidade, referenciada pela finalização d no Sistema de Atmoxarifado, evitando retrabalhos e de forma 

integradalautomatizada de um Sistema para o outro. 

LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS: 

. Registrar os processos iicitatórios, identificando número do processo, 
objeto, requisições de compra, modalidade de Iicitação e datas do processo. 

o Registrar a Interposiçâo de Recurso, Anulação e Revogação do Processo. 
transferindo ou não para o próximo colocado. 

o Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo 
próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio 
digital para importação no sistema, sem necessidade de redigitação 

o Integrar com a Execução Orçamentária para gerar a sugestão de bloqueio dos 
valores previstos. 

o Permitir controlar registro de preços, suas quantidades e fornecedores, quando 
"\ for necessário. _ 

o Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme 
critérios de classificação determinados pela Iegislação (Lei 10.520l2002). 

o Permitir efetuar Iances por item e iote para a modalidade pregão presenciaL 
com opção de desistência do Iance. 

o Permitir gerar um processo administrativo ou de compra a partir da coleta de 
preços, tendo como base para o valor máximo do item do processo, o preço 
médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços. 

o Sugerir o número da licitação sequenciaL ou por modalidade e permitindo 
numeração manuaL 

- Possibilitar a visualização dos Iances na tela. 
- Permitir o cadastramento de comissõesz permanente, especiaL pregoeiros e 

Ieiloeiros, informando as portarias ou decretos que as designaram, com suasñ I% respectivas datas de designação e expiração, permitindo informar também o 
seus membros e funções designadas. ' 

. Na tela de cadastro da Iicitação, ter possibilidade de acompanhamento _g0 

processo e configuração de visualização dos dados cadastrados. V 
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em um único processo. 

o Gerar entrada do material no almoxarifado no momento e posteriormente a 

quuidação da ordem de compra 
o Controlar o recebimento parcial da ordem de compra, visualizando o saldo 

pendente a ser entregue. 
o Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento. 
. Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo que 

outros usuários acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu 
centro de custo. 

o Possibilitar o controle das solícitações de compra pendentes, Iiberadas e 

reprovadas. 

. Propiciar a apropriaçãolclassificação dos itens por centro de custo e por 
dotação 

n Registrar e controlar os contratos, seus aditivos e reajuste, bem como gerar d ordem de compra do mesmo. 

c Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo 
e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento Iegal e imprensa 
oficiaL e se for o caso passar o saldo para o segundo colocado. 

o No gerenciamento do contrato, possibilitar a consulta e impressão de relatórios. 

o Permitir a emissâo da autorização de compra ou serviços. 
- Controlar as quantidades entregues, parcialmente pelo fornecedor, 

possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo 
as quantidades. os valores e o saldo pendente. 

o Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços, ordinária ou global. 
o Possibilitar o parcelamento de uma ordem de compra Globa|. 

. Permitir o estorno da ordem dre compra tendo como base o empenho do 
materiaL 

o Permitir o Cadastramento das comissões julgadorasz especiaL permanente, 
servidores e Ieiloeiros, informando o ato e data de designação e seu término. 

"W . Permitir registro de fornecedores. com emissão do Certificado de Registro 
CadastraL controlando a sequêncía do certificado, visualizando todos os dados 
cadastrais, o ramo de atividade e a documentação apresentada. 

o Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões 

negativas e outros documentos dos fornecedores. 
o Possibilitar o cadastro do responsável Iegal do fornecedor. 

. No cadastramento do material ou serviç0. o código deve ser atribuído 
automaticamente, em série crescente e consecutiva, mantendo a organização 
de grupo_ 

. Possuir, no cadastro de materiais, identificação de materiais perecíveis, 
estocáveis, de consumo ou permanentes, contendo um campo para a 

descrição sucinta e detalhada, possibilitando organizar os mate Íais 
informando a que grupo e classe o material pertence. 

o Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar, de mesma nat rrrela, 
com dispensa de Iicitação para que não ultrapasse os Iimites Iegais. 

o Possibilitar o cadastramento das publicações. ' ( . Possibilitar o cadastramento das Comissões de Pregoeiro. '* 1 q ' 4 

1J 
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o Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, mostrando os 

úItimos valores praticados anteriormente; 
o Consultar as requisições ou autorizações pendentes; 
o Possibilidade de, na consulta da ordem, emitir um extrato de movimentação. 
o Possibilitar a consulta do processo mostrando Iances, requisições, vencedores, 

quadro de resultados, itens do processo, participantes. dotações utilizadas, 
ordens de compras emitidas e dados sobre a homologação. 

- Permitir pesquisar preço para estimativa de valores para novas compras. 
- Consultar as requisições de compra, informando em que fase do processo ela 

se encontra. 

. Emitir relatório de Iicitações informando todos os dados do processo. desde a 
abertura até a conclusão. 

. Emitir todos os relatórios necessários e exigidos por Lei. 

c Emissão de relatório gerencial do fornecedor, mostrando toda a movimentação 
no exercício, consolidado e por processo ñ o Emitir relatórios para controle dos contratos, autorizações de fomecimento e 

termos aditivos de Contratos. 

o Emitir a Ata do Pregâo Presencial e o histórico com os Iances. 
o Possuir listagens de grupol classes, itens de cIassificação de materiais: 

permanentes, de consumo. perecíveis, estocáveis, e tipos de serviços. 
. Permitir a integração com sistema de contabilidade, no que se refere ao 

bquueio do valor da despesa previsto no processo Iicitatório. 
o Possibilitar a geração de arquivos para os Tribunais de Contas de acordo com 

o Iayout vigente. 
o Possibilitar integração com o sistema tributário para informar os débitos. 

quando informar o contribuinte para participar do processo Iicitatório ou compra 
direta. 

- Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais, de forma 
sequencial ou por máscara com grupo, classe e item 

. Permitir que um item em uma compra seja desdobrado em várias dotações 
'^'1 sem que seja necessário a criação de um novo item, de modo que o número 

do item na compra corresponda ao mesmo item do editaL 
. Permitir consulta de ordem de fornecimento por empresa. 

o Permitir consulta de um item específico nos processos Iicitatórios. 
. Possibilítar a geração de relatório de vencedores de itens por empresa. 
o Permitir o Iançamento de outras modalidades de aquisição nas quais não há 

participantes, tais como dispensa de Iicitação e inexigibilidade. 
o Permitir realizar termo aditivo para registro de preços que não geram contratos. 
- Permitir Iançamento de processos utilizando o critério de maior desconto. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - LAI    O Portal deverá possibilitar a pubiicação do conjunto de informações geradas pela Instit 
via internet, de forma objetiva, transparente. clara e atualizada diariamente, em confor 

Ly 3L 7 › YJJ 
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com as Leis Complementares n°. 101 e n°. 131 da Secretaria do Tesouro NacionaL Lei da 
Transparência 12.527 de 18l11l2011 e o Decreto 7.724l12. 

Este deverá atender minimamentez 

MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO - DADOS 

o Disponibilizar área restrita onde serão realizados os envios dos arquivos do 
Orçamento, Acompanhamento Diário e Alterações de Programas e ProjetolAtividades 

. Gerar Logs para o acompanhamento do processamento dos arquivos enviados 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a Iei de responsabilidade fiscal - LRF 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a Iegislação federal 
. Permitir a manutenção dos dados referentes a legislação estadual 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a legislação municipal 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a plano pIurianuaI - PPA 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a Iei de diretrizes orçamentárias - LDO 
c Permitir a manutenção dos dados referentes a Iei orçamentária anual - LOA 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a salárío índividual com todos os 

benefícios e descontos 

o Permitir a manutenção dos dados referentes a gastos com educação 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a gastos com educação FUNDEB 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a gasto com saúde 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a gastos com pessoal 
. Permitir a manutenção dos dados referentes a receita corrente Iíquida - RCL 
o Permitir a manutenção dos dados de demonstrativos da execuçâo orçamentária 
o Permitir a manutenção dos dados referentes a receita e despesa por categoria 

econômica 

o Disponibilizar Log de todas as alterações realizadas por usuário com data de alteração 
. Disponibilizar área restrita onde serão realizados os envios dos arquivos do 

orçamento, acompanhamento diário. alterações de programas, projetolatividades, 
compras e contratos. 

o Permitir a manutenção dos dados referente aos Processos Licitatórios 
o Permitir a manutenção dos dados referente aos Contratos 
- Permitir a disponibilização de Iink para acesso ao documento de Edital 
. Permitir a disponibilização de Iink para acesso ao documento de Contrato 

PARÃMETROS DE CONFIGURAÇÃO E ACESSO DO PORTAL DA LAI 

o Permitir a manutenção de dados de usuários da entidade 
o Permitir a manutenção dos dados da entidade 

MÓDULO DE CONTAS PÚBLICAS 

o Realizar a consulta por tributos arrecadados de acordo com a LEI (IN n° 28, de 05 de 

Maio de 1999, art. 2°, inciso I) Lei 9.755 de 16 dezembro de 1998 % . Permitir filtrar os tributos arrecadados por exercicio e mês 

. Realizar a consulta por orçamentos anuais de acordo com a Lei (IN n° 28, de 'I › de I 
Maio de 1999, arL 2°, inciso l) Lei 9.755 de 16 dezembro de 1998 

7 Í:'\\_ 57 
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o Permitir fiItrar por exercício e mês 

. Permitir fiItrar os orçamentos anuais por demonstrativo das Receitas Estimadas 
o Permitir fiItrar os orçamentos anuais por demonstrativo da despesa por unidade 

orçamentária 
. Permitir fiItrar os orçamentos anuais por despesa por função l subfunção I programa 
. permitir fiItrar por despesa fixada por grupo de despesa 
. Realizar a consulta por execução dos orçamentos de acordo com a Iei (IN n° 28, de 

05 de Maio de 1999, art. 2°, inciso XI e Xll) Lei 9.755 de 16 dezembro de 1998 

. Permitir filtrar a execução dos orçamentos por exercício e mês 
o Permitir fiItrar a execução dos orçamentos por receita realizada 
o Permitir fiItrar a execução dos orçamentos como despesa por unidade orçamentária 
. Permitir fiItrar a execução dos orçamentos por despesa por função f subfunção l 

programa 
o Permitir fiItrar a execução dos orçamentos por demonstrativo da execução da despesa 

por grupo de despesa 
o Realizar a consulta por balanço orçamentário de acordo com a Iei (IN n° 28, de 05 de 

Maio de 1999, art. 2°, inciso XIH e XIV) Lei 9.755 de 16 dezembro de 1998 
o Permitir fiItrar o balanço orçamentário por comparatívo da receita orçada com 

arrecadada 

o Permitir fiItrar o balanço orçamentárío por comparativo da despesa 
o Permitir fiItrar o balanço orçamentário por comparativo da receita orçada com 

arrecadada 

n Permitir fiItrar o balanço orçamentário por exercício e mês 
. Realizar a consulta por demonstrativo da receita e despesa de acordo com a Iei (IN n° 

28, de 05 de Maio de 1999, art. 2°, inciso XV e XVI ) Lei 9.755 de 16 dezembro de 
1998 

- Permitir a consulta por demonstrativo da receita 
o Permitir a consulta por demonstrativo da receita fiItrando por exercício, mês e natureza 

da receita 
o Permitir detalhar o demonstrativo da receita por natureza de receita permitindo a 

visualízação de todos os meses anteriores dentro do exercício selecionado. 
. Permitir a consulta por demonstrativo da despesa 
. Permitir a consulta por demonstrativo da despesa por unidade orçamentária 
o Permitir detthar o empenho dentro de uma unidade orçamentária selecionada 

MÓDULO DE LEGISLAÇÃO 

o Permitir a visualização das Iegislações federais 
o Permitir a consulta de Iegislações federais através de fiItros 
c Permitir a visualização de Legislações estaduaís 
o Permitir a consulta de Iegislações estaduais através de fiItros 
o Permitir a visualização das Iegislações municipais V 

- Permitir a consufta de Iegislações municipais através de fiItros ¡ 

- Permitir a visualização de Iegislaçâo Plano Piurianual - PPA 
o Permitir a consulta por Iegisiação plano plurianual através de fiItros 
o Permitir a visualização de Iegislaçâo Iei diretrizes orçamentárías - LDO 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHÍIMG 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 253I2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO - PROPOSTA COMERCIAL 
CRONOGRAMA DE TRABALHO & PLANO DE IMPLANTACÃO DOS MÓDULOS 

Em atendimento ao Edital apresentamos o Cronograma de Trabalho prevendo os serviços de 
conversão de dados, implantaçãq treinamento, manutenção, suporte técnico e 

acompanhamento durante o período contratuaL conforme características díspostas no AN EXO I 

- Termo de Referência deste Edital. 

ÍW 1. Objeto 

Contratação de Empresa para Licenciamento de Uso de Sistemas de Informática Integrados de 
Gestão Administrativa e ComerciaL para a Gestão Pública da Autarquia SAAE Piumhi-MG, com 
os serviços de Conversão de Dados, Implantação, Migração de Dados Pré-Existentes. 
Treinamento. Manutenção, Suporte Técnico e Acompanhamento durante o período contratuaL 
conforme eSpecificações contidas no Anexo I deste EditaL 

2. Cronograma 

Os serviços serão realizados para o clientez  
Razão Social Autarquia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE   Endereço Praça Zeca Soares, 211 i   
CNPJ 23.782.816l0001-10 Cidade Piumhi-MG _ 

Õ Estado MG CEP 37.925-ooo 

Telefone (37) 3371-1332 Ê 

         
Em atendimento ao estabelecido no Edital e seus Anexos, serão realizados os servíços 
elencados no cronograma abaixo nos prazos indicados e considerandoz 

Os serviços serão desenvolvidos sob a administração de um gerente de projeto, que ficará 
responsável por todo o relacionamento com a Entidade e a equipe técnica a ser alocada. A 
contratante deverá disponibilizar pessoal para acompanhamento das atividades, bem como zeIar 
pelo seu bom andamento, auxilíando quando necessário o gerente de projetos. 

Os serviços serão prestados por profissionais altamente capacitados, conforme comprovações 
apresentadas na Habilitação. 

O prazo para ínicio de instalação do sistema será de 05 (cinco) dias corridos, a con ar da emíssão 
da ordem de serviço, e o de ConversãolMigração (implantação) limitado ao máxímo de 90 

(noventa) dias contados do início da instalação. \ d 
. u 
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horária mínima do treinamento será de 04 (quatro) horas. divididas em turmas de no máximo 20 
(vinte) participantes, sendo extensivo a todos os servidores usuáríos, devendo ser executado no 

horário de expediente, na Autarquia de Servíço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE IMG. 

A Manutenção e Suporte Técnico serão prestadas durante todo período do contrato e da 
implantação, ou seja 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de assinatura do contrato, 
podendo a duração estender-se pelo prazo legal previsto no arL 57, IV, da lei 8666193 

Sistema de Contabiiidade, Orçamento l Tesouraria Pública 

Sisterna de Folha de Pagamentol RH 

Im plantação Sistema de Controfe de Palrirrónio 
Conve rsão 

Migração de 
Dados Sisterm Inlegrado de Conpras e Licitações I Pregão Fresencial 

/'\ Porlal da Transparência - LAI 

Sisíema de Conlrole de Alrmxarifado 

Sisterrra de Controle de Frolas 

Sistema de Oontabilidade, Orçamento I Tesouraria Pública 

Sistema de Folha de Pagamento I RH 

Sisterna de Controle de Património 

Treinamento Sistema de Controle de Frotas 

Sistema Integrado de Conpras e Licitações I Pregão Presencial 

Portal da Transparência - LAI 

Sisterna de Controle de Almoxarifado 

Sistema de Contabilidade. Orçamento ITesouraria RJinca 

Sistema de Folha de Pagawentol RH 

Manutençâo Sisíema de Conlrole de Patrimônio 

e Suporte Sislerm de Conlrole de Frotas 

Técnico Sislerra Integrado de Comaras e Licitações I Pregão Presencial 

Portal da Transparéncia - LAI 

Sisterm de Controle de Almoxarifado 

Declaramos que cumpriremos os prazos definidos neste cronograma de trabalho. 

Belo Horízonte, 17 de novembro d.¡12017?17* 

  
 

MEMORY PROJETOS E DESÉNV NTO DE SISTEMAS LTDA. 

CNPJ: 71.000.731lOOO1-8 c. Estadual: 062712238-00-08 rl ¡.... Joeilson Pinto Chaves - Sóci Diretor n _. _, OF 
Casado, Administrador de Empresa. Contador, Analista de Sistema871 UOO Í31 / 0d01'0Ó 
CPF "° 071'776'236'04 ' RG “° M'56'147 MEMORY PROJEJOS E ssstwvow 

MENTO DE 5131 EMAS LÍS . 

Rua Gonçalves D.a:, 3935 _ 

Samo Agosainho - ÇEP 30140-OL'3 

F 

l BELO Homzaans _ MG _ __§ 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHÍIMG 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0712017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25312017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO Ix - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO SOFTWARE 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.,CNPJ sob o n° 

71.000.731/0001-85, sediada na Rua Gonçalves Dias, 3035 Bairro Santo Agostinho - Belo 

Horizonte MG. por intermédio de seu representante IegaL infra-assinado, e para os fins do 

Pregão n° 0712017, Processo Licitatório 25312017. DECLARA expressamente que o software a 

ser disponibilizado atende às necessidades e demandas dos serviços conforme estabelecido nas 

especifícações constantes neste Editai e de seus Anexos, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas na Iegislaçâo vigente. 

Belo Horízonte, 17 de novembro de 201I.7/.' 

      ' alhp Í 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLV imâahm E SISTEMAS LTDA. 
CNPJ: 71.000.731/0001-85 Insc. : atTüalz 062712238-00-08 
Joeilson Pinto Chaves - Sócio Diretor 
Casado, Administrador de Empresa. Contador, Analista de Sistemas. 
CPF n° 071.776.236-04 - RG n° M-56.147 
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diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br CNPJz 23.782.816l000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035l90) Praça Zeca Soares, 2|l - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-337|-l332 

PROPOSTA COMER CIAL 

MGF INFORMÁTICA LTDA-EPP 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/0 

Piumhi - MG  
Proposta ao processo de compraz 253 I 2.017 

i Fil ..= 22.719.918.'0001-28 MGF INFORMATICA LIMITADA EPP 

Represenlante: PAULO SÉRGIO DA CRUZ Identificaçãúi M3499862fSSPMG Aceito 

Validade prop.: 10I1612018 Prazo de entregaz DIARIA EM 12 MESES CONSECUTIVOS Proposla aceita  
1 LOTE | 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tolal do itern 

00000004863 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃ 1.00 4.200,00 4.200,00 
Marca I Modelo' MGFI  

Valor total do Ibtez 66.600,00 
2 LOTE II - 

i 
zzjtd produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tolal do item 

00000004864 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃ 1,00 400.00 400,00 
Marca l Modelo: MGFI '  

Valor tolal do Iolez 60.160,00 

Valortotal da proposla3 126_760¡00 
 

 
Sistema: MGFCumpras - Página 1 



 



 
lninrmática 

SER VICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÃO PRESENCIAL N° o7/201 7 

MENOR PREÇO POR L OTE 

CR ONOGRAMA DE IMPLANTA CÃO 

Prezado Senlwr, 

Objetm Contratação de empresa para licenciamento de uso de Sistemas de informática integrados de gestão 

administrativa e comerciaL para a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os serviços de 

conversão de dados, implantaçãq migração de dados pré-existemes, treinamento, manutenção, suporte técnico 

e acompanhamento durante 0 período contmtuaL conforme especüicações contidas no anexo l deste edimL 

Dadas da proponente: 

Razão sociak MGF Informática LTDA. 

CNPJ: 22_ 719.918/0001-28 

Endereço: Rua dos Brandões, 231 - 3°andar, Cemro - Passos, MG - 37900-104. 

Telçfoneíam (35) 3521 8361 E-mail: Iivia@mg[m10rmatica.combr 

LOTE I.° SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRA TIVA 

Cronograma de impiantaçâo, instalação, pammetrização, customização, testes e Iiberação defínitiva do 

sistema pam os usuários, con versão e treinamemo da integmdo de gestâo, camposta petos mádulos: 

Contabilidade, Tesoumria, Patrimônio Público, RH e Folha de Pagamentm Controle de Frota de Vetbulas, 

Almoxarêfadm Licitações, Compms e Contratos e Portal da Transparêncim 

Detallmmento 

a) Instalaçãos dentro de praza de 05 (c¡nco) dias contadas a partir da assinatura do contraf0; 

b) lntegração dás módulos do sistema: demm do prazo de 05 fcinc0) dias conrados a partír da assinatura 

do contrat0; 

c) Migração dos dados: demro do prazo de 05 (c:'nco) dias contados da instalação referida no item Lada 

Proposfa; 

d) Treinamentos: dentro do prazo de 05 (cinco) dias comadas da mígração dos dados referida no item i.3 á 
da Proposta; x% 

Rua dos Brandões, 231 ~ 3° andar. Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgñnformatica.com.br 
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LOTE II.° SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL 

Cronograma de implantaçã0, instatação, parametrização, customizaçã0, testes e liberação dejinitiva do 

sástema pam os usuári0s, canversãa e treinamento do integrado de gestão, composto pelos módufos: 

Lote 02: Requerimentos, Contas e Consum0, Atendimento ao Público, Dívida Ativa, Link de Auto 
Atendimento via Internet, Recebimento de Contas, Orrlem de Serviços 0nline, Recadastramento, Controle de 

ETA e Cobrança via Cartário de Protest0. 

Detallmmento 

L Instalação do sistema até 05 (cinco) dias a partir da data de assinatura do cantmto. 

- insfalação do sistema no servidor de dados 

- instalação do gerenciador de banco de dados SQL-server. 

- configuração do sistema em rede 

- testes de impressão de relatórios e parametrzlzação deformulários 

- configuração e parametrízação dos módulos. 

- testes de processamento e avaliação de desempenha 

2. Conversão/migração da base dados até 15 (quinze) dias a partir da instalação. 

- estudo da base de dados atual 

- elaboração do programa de conversão 

- migração dos dados para 0 novo sisrema 

- testes de validação 

- avaliação e conferência dos dados converlidos. 

- comprovação que todos os dadosforam exportados e imporrados deforma correra para nova soluçâa 

3. Treinamento da pessoal aié 10 (dez) dias a parfir da conversão/migmção. 

0 treinamenta será realizado com gestores, diretores e operadores individualizados por módulos conforme 

áreas de afuação: 

Material de apoio pam treinamento: 

- material didático composto por: 

- manual operacional 

- power poinn 

- exercícios práticos e etc. 

  
* W 

Rua dos Brandões. 231 - 3° andar. Passos - MG. CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinformatica.com.br Ê Eãlí 
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4. Imptantação assistida até 29 (vinte e nave) dias a partir do treinamento de pessoaL 

- Nessa fase a empresa disponibilizará técnicos para acompanhamento do sistema em funcionament0, os 

técnicos estarão presentes para esclarecimentos de dúvidas, reforço de treinamento e etc 

5. Encerramento do trabalho (últim0 dia). 

Nessafase, será apresentado um relatório final com todo trabalho realizado contendo: 

- compravanteformal que todos os dadosforam exportados e importados deforma corretapara a nova soluçãa 

q - comprovante formal que todos os gestoresMiretores e operadores do sistema foram treinados e capacitados 
para uso do mesma 

- detalhamento completo dos serviços realizados 

Por Ser verdade, daía efirma a presenta 
Passos (MG), 17 de novembra de 2017. 

"'22 m 913 IWI -2s'"* 

MGF IHFORMÂTICA LIMITADA 

'ua dos Brandões. 231. SL oL 3° Andn 

Centro - CEP 37900900 

' .. PASSOS - MG __-' 

/ ócio dministrador 
RG N°M3.499.862 e CPFN °590.847.236-00 

ng Sí   
Rua dos Brandõe5. 231 - 3° andar. Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgfinformaticacombr 
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SER VICO A UTÓNOMO DE ÁGUA E ESGO TO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0 7/2 01 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

PR OPOSTA COMER CIAL 

OBJETO: 

Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informática, integrados, de Gestão 

Administrativa e ComerciaL para a Gestâo Pública da aurarquia SAAE de PIUMHI - MG, com os serviços de 

conversão de dados, implantação, migração de dados pré-exisremes, treinamento, manutenção, suporte técm'co 

e acompanhamento durante 0 periodo contratuaL conforme especificações contidas no ANEXO 1 do EDITAL 

IDENTIFICA CÂO DO LICITANTE: 

Razão Social: MGF INFORMA TICA LTDA - ME 

CNPJ: 22. 719. 918/0001-28 

Endereça: Rua dOS Brandões, 231 7 3 ° andar - Cenrro - Passos _ MG 37900~104. 

E-mail: paulocruz@mgfinformatica.com.br 

q Teldoneáfaw (35) 352L8361 

* Representanle Legak 

Nome: Paula Sérgio da sz 
Identificaçãw RG N°M 3.499.862 e CPF N ° 590.847.236-00 

Qualificaçãm Sócio A dministrador 

Apresentamos nossa pr0posta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando tadas as 

esttpulações consígnadas no EditaL conforme abaixo: 

  
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521_BBST www.mgñnformatica.com.br 
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Lote 

Código 

Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Quant. V. UniL 

(R$) 

Sub. Total 

(R$)  
04863 

Implantaçâo e adapmçãa do novo 

sistema de Gestão Adminístrativa, 

inciuindo transferéncia do banco de 

dados do atual para 0 sistema a ser 

contratada 

Unid. 01 4. 200, 00 4.200,00 

 
04861 

Sistema de Gestãa Administmtiva 

integmdo dos módulos de: 

Contabilidade (PPA e LDO, 

Elaboração orçamentárua e 

Planejamentoj Recursos Humanos 

(ínclw'ndofolha de pagamento), 

Almoxarifada Patrimónia 

Controie de From de Veículos, 

Compras e Licitações, e Portal da 

Transparência LAL 

Mês 12 5.200,00 
CJ' 

62.400,00 

 
Valor global do lote I C/ 

66. 600,00  
II 04864 

Implanmção e adapmçãa do novo 

Sistema de Gestão Comercírd, 

incluindo transfzréncia do banco de 

dados atual para 0 sistema a ser 

contratada 

Unid. 01 400, 00 400, 00 

 
Sistema de Gestão Comercial 

Imegrado das módulos de: 

Requerimentos, Contas e Consumo, 

Atendimenfo ao Público, Dívida 

Ativa, 

Autoatendimento via IntemeL 

Recebimento de Contas, Ordem de 

Serviços “on L."ne“, 

Recadastram enta 

Controle de Eta, e Cobrança via 

Cartório de Protesto 

Mês 12 4.980, 00 59. 760,°0'0"" 

 
Valor global do lote II 

f 

60.160,00  
 Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgfínformaticacombr 
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VALIDADE DA PROPOSTA.' 

90 dias contados da data de abertura da proposm 

A TENDIMENTO TÉCNICO: 

VIA REMOTA (telef0ne, internet, etc): sem custos adicionais,' 

NA SEDE DA CONTRA TADA: Sem custos adicionais; 

NA SEDE DO SAAE: Uma vez realizado 0 treinamento dos usuários na fase de implantaçãa se 

posteriormente em função de qualquer motivo relevante, haja a necessidade de visita em camp0, a 

empresa cantratada arcará com as despesas referentes ao translado, hospedagem, alimentaçâo, Imm 

técnica trabathada, bem como quaisquer outms taxas e impostos que incidam sobre a viagem 

TREINAMENTOS: 

Os treinamentos serão processados em conjunm com as instalações / implantações. compreendendo a total 

transferência de conhecimentos nos sistemas. 

Declaramos que estamos de acordo com rodas as condições e especüicações consmntes deste edilaL 

Valor total da proposfa por lote: 

Lote I.^ R$ 66.600,00 (Sessenra e Seis míl e seiscentos reais) 

Late H.' R$ 60. 160,00 (Sessenta mil, cento e sessenta reais). 

Por ser verdade, data efirma a presente. 

Passos (MG), 17 de novembro de 2017. rzz ng 918 l oom . ÍÉEÍ 

MGF IHFOHMÁTICA LÍMITADA 

'ua dos andões, 231. SL 01. 3° Andn- 

Centro - CEP 37900-900 

L FA S S O 8 '-' M G t 

W 
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgfinformaticacombr E 
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RG N°M3. 99.862 e CPFN °590.847.236-00 
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SER VICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/201 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAQÃO 

Á empresa MGF Informática LTDA, inscrira no CNPJ sob 0 N° 22.719.9Í8/000]-28, por intermédio de seu 

represemante legal, injímassinada e para as jíns do Pregão n° 07/2017, Processo Licitatório 253/2017, 

DECLARA que cumprirá os prazos definidos no cronograma de trabalho apresentada garantindo a 

minimização do tempo necessário para implantação dos sistemas, minimizando a paralisação da admínistração 

e procurando manter as rotinas administrativas em função do tempo utilizado na implantação e Weinamento dos 

sistemasjá utilizados no dia a dia da autarquia. 

Por Ser verdade, data ejírma a presente. 

Passos (MG), 17 de novembra de 2017. rzz 719 gig I üüül " 291 
MGF IHFDRMÁTICA LIMITADA 

Ruu dos Brandões, 231, SL OL 3° Andí 

Cantro - CEP 37900-900 

PASSUS 4 MG *  
Sócio A dministrador 

RG NoM 3.499.862 e CPFN ° 590.847.236-00 

 
! 

Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)352_1.8361 www.mgñnfonnatica.com.br kf 
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SER VICO A UTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/201 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAQÃO 
_,\ DE A TENDIMENTO AS ESPECIFICA ÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE 

A empresa MGF Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 22.7]9.918/0001-28, por intermédio de seu 

representante legaL infra-assinado, e para os fins do Pregão n° 07/20]7, Processo Licitatório 253/2017, 

DECLARA expressamente que 0 Software a ser disponibilizado atende às necessidades e demandas dos serviços 

conforme esrabelecido nas especzficações constantes neste Edital e de seus Anexos, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas na iegislação vfgente. 

Por ser verdade, data efirma a presente. 

Passos (MG), 17 de novembro de 2017.¡'_22 ylg WÊ Í üüül _ 28 . 

MGF IHFOFÍMÁTICA LIMITADA 

"'uu dos Brundões, 231. SL 01, 3° And 

Cantro - CEP 37900-900 

' P e ° c o s - M c mg    
_ i nyê07' 
Sócio ' dministrador 

RG N°M3.499.862 e CPF N °590.847.236-00 

  _ _ R› 
Rua dcs Brandões. 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinformalica.com.br 
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mv_de empresa pam Licenciamemo de uso de 
'_íc'c-i.ntegmdos de gesfõo adminisTmTíva e 

ãumpública da aufarquia do SAAE de Piumhi- 
' M6. 

ÁTICA LTDA-EPP 

ÂÍÇQZ 



  Serviço Autônomo de ' gua e Esgoto 
diretn riaexecutiva@saaepiumh¡.c0m.br CNPJz 23.782.816l000110 

Autarquia Munícipal (Lei 103Sl90) Praça Zeca Soares, 211 › 37925-00I] PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃO 
0RIGINAIS/A UTENTICAD os 

MGF INFORMÁTICA LTDA 
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 Ministério da lndúslña, Comércio Exterior a Serviços N° DO PROTOCOLO (U5° da Junta Comeruah 

Secretaria Especial da Micrc e Pequana Empresa 
'_L Departamento de Registro Empresarial e Integração 

Secretaria de Estado da Fazçgnda de Minas Gerais  NIRE (da sede ou fllial. quando a Cúdigo da Naluraza N° de Matríoula du Agente 
sade for em outra UF) Juridiue Auxiiiar do Cumérciu 

31202604573 2062 
1TREUUERWIENT0 

    
ILIVIO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: MQEINHlBMADQBLIDÀzEEE 
daE resan do entaA xili do Com' ci ( mp u Ag u ar Br °) N° FCNIREMP 

requer a V.Sa o deferimentu do seguinte atoz N I| |III || I II |<| 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO Do ATO I EVENTO J173573011217 

1 | 002 ALTERACAO 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2003 1 ALTERACAO DE SOCIOIADMINISTRADOR 

      
q peãsos Representante Legai da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: 

Local Nome: 

Assinatura: W Telefone de Contatoz 

Data 

    ELUSO DA JUNTA COMERCIAL k ü DECISÃO SINGULAR ü DECISÃO CDLEGIADA 

ícme(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhanle(s): D SIM Ú SIM Processo em Ordem À decisão 

 
    Data   

   ü NÃO __I_I DNÃO __I'_I'_ .__. Responsável 
Data Responsável Data ResponsáVel  nEctsÀo SINGULAR _ 2° Exigência 3' Exigéncia 4° Exigãncia 5' Exigência 

DNProcesso em vigência Nlda despacho em folha anexa) E rocesso deferido. Publique-sa a arquive-sa. Ij Ú EJ ü 
Processo indeferido. Publíque-se_ 

i f 

Data Responsávei 
  

DEClSÃO COLEGIADA 2“ Exigência 3° Exiléncía 4n Exigéncia 5' Exigencla 

D Processo em vigência. Nide despacho em folha anexa) Ú Processn deferido. Publiquewse e arquivu-se. D ü D ü 
|:| Processo indefeñdo. Publiqueasa 

I I 
Data Vogal 

 
   

 

 
Presidente da   

OBSERVAÇÕES 

 
\_ Junta Camercial do Estado de Minas Gerais 
: Certiflco registro sob o nII 5331421 em 14I0912017 da Empresa MG INFORMATICA LTDA -EPP. Nire 31202604573 e protocolo 174162472 - 

25IOSIZO17. Autenticaçãoz 2483E742AACA4A7EADEDFUDD1OTBEE5A261728E1. Marinely de Paula Bomñm - Secretáriaâeral Para validar este 
duwmentm acesse hup:lfwww.iucemg.mg.gov.br e informe n" do pmtoeolo 171416.247-2 e o códign de seguranm tYôk Esta oópia fni autenticada 
digitaknente e assinada em 14111f2017 pur Marinety de Paula Bamñm - Seemtáriaxieral _ r . %“t ng Pá9- 11 LmA 

   ® ' 



Registro Digital 

Capa de Processo  
Identiñcação do Processo  
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data  
1 7l416.247-2 J173573011217  25I08I2017    
Identiflcação do(s) Assinante(s)l _  
CPF Nome  

m 

Ju uçh 

400.197.997-72 
itaa 

MARCELO GALVAO FONSECA  
590 .847.236-00 PAULO SERGIO DA CRUZ  

CONFERIDA, co:xâF-í--?55e-=¡s- 

SÍTE DA JU TA Cüímg .          
 

Marla das Graçgfâi mlpge 1 ÇÍJ Llcltaçôea e Ccmtrâ oa -' \3 Plumhi - MG 
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 ALTERAÇÃO E CONSOLIDA ÇÃO CONTRA TUAL DE 

MGF INFORMATICA LIMTADA - EPP 
Rua dos Brandões, n"231, 3"ana'ar, Sala 01 , Centro, CEP 37900-104, PASSOSWG)   

“ Junta Gomercial do Eslado de Minas Gerais w 

“' _,g› Certmco registro sob o n° 6331421 em 14¡09¡2017 da Empresa MGF INFORMATICA LT 
LÀ 25108l2017. Autenticaçâoz 24B3E742AACA4A7EAOEOFODD1OTBEE5A261728E1. Marinel 

documento. acesse httpzlfwww.iucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 17Im = »;"c^_.-; - 

digilalmanta a assinada em 14111I201T por Mañnaly de Paula Bomfim - Sacratària-Geral. 

MARCELO GALVÃO FONSECA, brasileiro, casado sob o regíme de cornunhão parcíal de bens, 
comcrciante, residente e domjciliado nesta cidade de Passos(MG), à Rua Quinca Coura1 21, apt° 301, 
bairro Santa Casa, natural de chrlandia (MG), CEP37900-516, nascido à 2210511955, ñlho de 

Geraldo de Oliveira Fonseca e Maria Arnélia Galvão Fonseca, portador da cédula de identidade n° 
03433461-5, expedida em 14/02/1979, pela SSP/RJ, e CPF n° 400.197.997-72; c PAULO SERGIO 
DA CRUZ, brasileir0, casado pclo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e 

domicilíado nesta cidade de Passas(MG), à Rua das Camélias, n° 4I, Bairro Jardim Panorama, 

CEP37904-104, naturai Pratápolis (MG), nascido à 17/05/1966, ñlho de Moacir Belo da Cruz e 

Conceíção Rosa Cruz, portador da cédula de identidade n° M-3.499.862, expedída em 25/07/1983, pela 
SSPMQ c CPF n° 590.847.236-00, únícos sócios componcntes da Sociedade por quotas de 

responsabilidade limítada que gíra sob a denominação social de MGF INFORMATICA LIMITADA 
- EPP, com sede à Rua dos Brandões, 231, 3° andar, sala 01, Centro, Passos (MG), CEP 37900-104, 
inscrita no CNPJ sob o n° 22.7l9.918/0001-28, corn seu contrato constitutivo arquívado na JUCEMG, 
sob n° 312.0260457.3 em 19/03/1987 e altcrações posteriorcs sob n°s 1000022 em 15/10/1990, 
1027891 em 18/03/1991, 1216667 em 21f07/1993, 1482901 em 13l09l1996, 1525671 em l7/03/1997, 
2471060 ern 06/09/2000, 2974338 dc 06/08/2003, 3200136 dc 23l07l2004 c 5435692 de 29l12l2014, 
resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social e alterações posteriorcs conforme 

 

cláusulas e condições seguintesz 
DASALTERAÇÕES 

CLAUSULA PRIBIEIRA - 0 capital social de R$200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS), divididos 
em 200.000(DUZENTAS MIL) quotas dc valor nominal de R$I,OO(UM REAL) cada uma 
integralizadas, em moeda corrcnte do país, pelos sócios á partir desta alteração passa á scr o valor de 

R$500.000,00(QU[NHENTOS MIL REAIS), dividjdos cm 500-000(QU1NI-IENTAS MIL) quotas de 

valor nominal de R$l,OO(UM REAL) cada uma integralizadas, cm moeda corrcnte do país, pelos 

sócíos: 
MARCELO GALVÃO FONSECA 250.000 QUOTAS R$250.000,00 
PAULO SERGIO DA CRUZ 250.000 QUOTAS R$250.000,00 
TOTAL 500.000 QUOTAS R$500_000,00 

DAS CONSOLIDA gôEs 
CLAUSULA PRINIEIRA - A sociedade continua a girar sob a denominação social dc MGF 
TNFORMATICA LTMITADA-EPP, c o nomc dc fantasia é MGF INFORMATICA, com sede em 

Passos(MG), CEP 37900-104, á Rua dos Brandões, n° 23 l, 3° andar, sala 01, Centro. 
CLAUSULA SEGUNDA - O capital social continua sando de R$500.000,00(QUINHENTOS MlL 
REAIS), dívídidos em 500.000(QUINI-IENTAS MIL) quotas de valor nominal de R$1,00(UM REAL) 
cada uma integralizadas, em mocda cmrente do país, pelos sóciosz 

        

 
|_MARCEL0 GALVÃO FONSECA | 250.000 QUOTAS | R$250.000,00 | 
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 PAULO SERGIO DA CRUZ 250.000 QUOTAS R$250.000,00      TOTAL 500.000 QUOTAS R$500.000,00  

g Junta Comercial do Estado de Mínas Gerais tj Certiflco registro sob o n° 6331421 em 14I09l2017 da Empresa MGF INFO 
2510812011 Autenlicaçâoz 2433E742AACA4A7EAOEOFODD1OTBEE5A261T2BBJIÇMM.. 2 

documento. acesse httpzliwwwjucemgmggovbr e informe n“ do protocolo 171416.247-2 e o códlg -' 

digitalmenta a assinada am 14111I2017 por Mañneiy da Paula Bomflm - Sactatária-Geral. 

CLAUSULA TERCEIRA - 0 objctivo social continua sando o de prestação de scrviços em 
desenvolvímento de software sob encomcnda e outras consultorias em soítware, acessória e consultoria 
técnica em gestão de sistemas de informática, suportc e manutenção de sistemas de programas de 

computadorcs e assistência técnica em computadores e periféricos, podendo ser estcndjdo ou 

modíflcado mediante competente alteração contratuaL 
CLAUSULA QUARTA - O início das atividades contínua sendo em 01 dc abril de 1987 e o prazo de 

duração da socícdade é índeterminad0. 
CLAUSULA QUINTA - A sociedadc é cmpresária sob a forma de sociedade límitada, regida pclo 
novo - CC (Lcí n° 10.406, de lO/01/2002), arL 1.052 e scguíntes c nas omissõcs, a rcgência supletiva 

se dará pelas nonnas da sociedade simples. 
CLAUSULA SEXTA - As quotas de capital são indivísíveís e não poderão ser cedidas ou transferidas 
a tcrceiros scm o exprcsso conscntimento do outro sóci0, a quem fica assegurado, em igualdade de 

condições, preço c díreíto de preferência paIa a sua aquisiçã0, se postas á Venda, formalizando, se 

realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLAUSULA SÉTIMA - A rcsponsabilidadc dc cada sócio ó rcstxita ao valor dc suas quotas, mas 

todos rcspondem solidariamente pcla integralização do capital socíaL 
CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade continua sendo exercída pelos sócios 
MARCELO GALVÃO FONSECA c PAULO SERGIO DA CRUZ, cabendo aos mesmos o dlreito de 

uso da denominação sociaL podendo assinar documcntos em conjunto e isoiadamentc, sendo-lhc 
vcdada o dc usar a dcnominação social cm ncgócios cstranhos ao intcrcssç da socicdadc, assumir 
responsabilidades que não digam respeito as seus ObjetiVOS, seja em favor de qualquer dos quotístas ou 

de terceiros. 
CLAUSULA NONA - Fíca estabelecido que a sociedade não terá Conselho ñscal. Tudavia, para suas 

delibcrações, os administradores adotarão prefercncialmcnte a forma estabelecida no § 3° do art. 1.072 

do CC, tomando-sc 1'euniõcs ou asscmbléias dispensávcis quando todos os sócios decidircm, por 

escrito. 
CLAUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, cm 31 de dezembro, os 

administradores prestarão contas justiñcadas de sua adminisüaçãm procedendo à claboração do 
mventá1i0, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas. 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade podc a qualquer tempo, abrir ou fechar ñlial ou 

outra dependêncizg mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -› Os sócios administradores MARCELO GALVÃO FONSECA 
c PAULO SÉRGIO CRUZ, tcrão dircito a uma retirada mensal a título de pró labore, a ser ñxada, de 

comum acordo entre os sócios e observadas as disposições regulamentares pertinentea 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falec' ' ' ' 

imcdjato na dissolução da sociedade, podendo os herde 
          

   _ _ ui ._\  -: !-a arros Goulart  
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assumirem seus direitos e devercs dentro da sociedade. Na hipótese de não haver herdeiros susceptíveis 

de assumir na sociedade os djreitos e deveres do “de cujus ” ou, se os interesses destes colidirem com o 

do sócio remanescente, proccder~se-á a um leVantamento nos termos da Cláusula 10, cujo rcsultado, se 

positivo, scrá pago pela socicdade, na forma e prazo que dispõc 0 presente contrato e, sc negativo, 
pelos hcrdeiros ou sucessores do “de cujus” á sociedade igualmente na forma c prazo que dispõe este 

contrato. 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - As modíñcaçõcs do contrato sociaL que tenham por objeto 

matérias, tais comoz denominação, scdc, objeto, administração, aumcnto de capitaL admissão dc novos 
sócios, destinação de 1ucros, somentc poderão ser proccssadas por delibcração unâníme dos sócios, 

tornand0-se dispensáveis reuniões ou assembléias quando os sócios decídirem por escrito. 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios adminístradorcs MARCELO GALVÃO FONSECA e 

PAULO SERGIO DA CRUZ, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 

administração da sociedade, por lei especiaL ou em virtude de condenação crlminal 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Continua scndo eleito o foro da comarca de Passos(MG), para 

FX qualquer ação que porvcntura vcnha a surgir na sociedadc, com fundamento no contrato sacial 

primitivo, alteraçõcs posteriores c na presente altcração contratual. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente ínstrumento 

através de certiñcado djgitaL 

Passos(MG), 01 de Agosto de 2017. 

  MARCELO GALVÃO FONSECA PAULO SERGIO DA CRUZ 
CI N° 03433461-5-SSP/RJ CI N° M-3499862 - SSPfMG 

CPF 400197997-72 CPF 590847236-00 
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Ministério da lndústria. Comércio Exteríor e Serviços 
Secrelaria Especiai da Micro e Pequena Empresa 
Depanamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certiñco que o ato. assinado digitaimente. da empresa MGF INFORMATICA LTDA -EPP, de nire 
3120260457-3 e protocolado sob o número 17I416.247-2 em 25I08l2017, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6331421, em 14l09l2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Viviane 

Maria Rezende Lara. 
Assina o registro. mediante certiñcado digitaL a Secretária-Geral. Marinely de Paula Bomñm Para sua 
validação, deverá ser acessadc o sitio eletrônico do Portal de Serviços I Validar Documentos (https:fl 

portalservicos.jucemg.mg.gov.brfPortallpageslimagemProcesscfviaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo       CPF Nome l 

400.197.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 
590.847.236-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 

     
Documento Principa 
---A     
CPF Nome 
400.197.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 
590.847.236-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 
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-MA.ROELO GALVIO FGíSEGA,' bxááleirm ctaaadol ccmerciante, re-- 
aiâante a úomiciliado nasta cidnde üa Paasba, Estado de Mingã _Géi'a.is,' à 
Praça Monsenhor Mesaias BfagançaJ 89,' apartamànto 4D2, centrb_, naturalj 
de passoa(m)', nascido à 22/05/1955, nlho ae GemIdo de miveira Fonae 
ca e Mazia ámelia Galvñe Fonseca;' pçrtaúor da Gêdula de Identiúade nh ' 

am03433461-5'¡= expedida ezn :L_4.02.79, 9ela -SSP/BJ, e crm n9.400197997-1 
21 e MARIA EFIGENIL BODRIGUESL 30HSECL, braadleira, caeada,-'come'rcinnte, 
rkasidente é dpmiciliada nesta cidaáerde 2ass_"da, Estaõo de Minzia Gorézis,' 
à Praça Monsenhor Measias Braança§ 80,_apartamento'n9.402, centrc, na~ 
tural do Pasaosá _E.v=rtañ.o de Hinaa Gerais, naacidu -*e.- 06/08/53g filha de / 
Horácio Rodrigues e Maria Irene Santana Bodriguaak portadora da Cêdulaj 
de Identidaaa ne. M-2.989.4“07-. Vexpeãida en 11.01.82, pela SSP/M®, e CW 
níh 516162545535 ccnstituam uma sociadade por quotas de reapOnaabilidg 
àa Linitadaj meaiante as seguintea chusulas e'condiç"ões: 

01 - A sociedadà se aenminaxá de tMGLINFOBMáTICA LImmwy 
e terá .a. sua sede nçsta cidade de Pasgosg Estado çle Minas Gerais, à_Av_e_ 

nida Aroucag n9.606', Sala 906, centro",' ' ' 

_ 02 - Seu objeto serãr Comêrcio atacadista e varejista dç /// 
Impressoa, formuláxioa conürnos, discoa e_ fitas para computgdorem R - .' 

presentaçãq em computadores e progxgmasa egrestação de serviç cs em De- 
senirolvjmanto de Programaa e assistencia tecniCa em computaçãogmpodendo 
aehesnendidc ou modificado medianta competente alteração conjtratualw 

03 - 0 capital social 6 de Gz$1200.000§00(171zzentos mil cru-/ 
zañosw aividido exn 2oo.ooo(mzentas mjl)quotas, unitárías de c23:1,“00/ 
Hum cruzado)cada,' assim agbscritas e integrali zadáa na data das ussi1m7 

' turas do_ preàmtc inst _ to,_ em moeña cprfeñta _d.o País, _pelos_ sôcibsf 

MÀRCEW GAIIWO FONSECA - - - - - -_' looêooàpquas _cz$: 1oo.ooo;Êg-í mua RODRIGUES rwamm '.".' _ oo - uot ..c . o 

TUIAL7777 / / / /// // // / __/ =§= ' ' '\200_.'9Cj)91qutras r-'Cz$:__ '200n000,"00/ 
  

_ --04 - As q10tas de áapitaIÊ aãofindiviaiveis re não poaerão // 
serrcgdidgg :_o1_.1 trgndexidas a terceâros;_'glen_:_ _Qf xexpresao consentimento-/ 

_dçszvo_'§trbsj_§§cio:3; -a quem \:ficu. assegurado_')e¡g'í1àu§1dadér'd'e condições e /V 

pre'ço*,'*'o'diréito de preferância para suaàqúisiçam 

_ 05 - .B. respmsabilidaqe aoaaõciósf nros temos da Iaei ê IIi-_/ 
:t'à.ría'.':à importância total ào caanital aocgf ' ' . '. 

_, 6 - A\socicq§de iniciará suasí á__ 

8'T;* e o pràào de dusgaçao da sociedade àêra por' 

o7l - A gérênciu daàociedadm será axercida unica e exclusi- 
to usar a denorunação aocial em negocioa estranhoa ao interasse 'da em-/ 

\3 preaa, ou assumir responsabilidades que nao dígem reapeito ao seu obje- to, seja cm favor de qualmer 'u.m dos quotistas ou F terceiros.- KÉ vamente pelo sõcio 'MA.RCELO GAIIVID FDNSECA', aendo-lhe vedado, no mta5_ 

08 _ Terá direito à uma retiráda mensal, a título de prmlé 
hore, o nôciç Mmczno Guvzo PONSEÇA, pcdendo variar de un aalário ni- \ 

'nimo e o limite mzíxino estabelecido pelu legislação dq Impoerto de Rendag 

IGIÓNTÍNÚA FIQoz - . _ ã . - - j . ...01 

       TABELIONATO MORAES r Oficio de NoBs-Passos.MG_ quu M 
ruà cnnn Dóu le 

  

4s ' 

àUTENTICA O ' . 

Autentimcpresente cumentn. M 

  

          

    



 
      
 

coníriñúg go §g.g:,. . 

.r conBÍDuasHéaiamunhaa abai_x03 " . » 

 
 

  
_a1 m ui sc i.1_ 

_ 09 '-.›'ea lucroa o_u prejuâzoa apuradtoa em balanço que se dará 
'em 31 de deãambro de cada ano',' aeraodistzfibuidos aoa srôcioslna propm g _ 

ção das auaa qúotam ou lavadaa à conta de lucroa auapenaos.-"- . .' 'b\ 

 
10 - Falecando ou seadd mteçditado quulquer dos sõci'os, a / 

sociedada continuarâ oom aeua herdeimà"," não sando iato posaivel, ela / 
aàdisaolverà sando _aeus haveresñevidamagte npuradoa em balançç; pa- 
goa em dozmpraataçñes igaais g aucessivam acreacidas dds juros legmia, 
bencendmae a primaim preataçaono ultimo úia do mêa seguinta ao do fap 
1ecimanto ou da interdiçãow 

ll - Os aôcisa úeclaramà aob_as lpenas da Lei, que nãor inconà 
rem nas proibiçõee previatna no n9. III, do art. 38, da LerL nil .4726, de V 

13 de julho de 1965.- " ' ' 

V 19 e Hca termoa ãaaxügo n9_.29,'da Lei 3708, De 10/Ol/19;'// ' 

a responsabilidade dos sõcios ê Jinitaac a. importãncia do capital socialo 

13 -'Fica aleito çalcomun acordo, oforo, da cqnarca dá FanspsQ 
Estmío da Minas'Gera.is, pm unalquer açao fundadglneãta cprürato.- 

._ __ E pocçf estmum aasimg juàtos fe coníârçstaâng ássinçm ag ààrtesg 
' o' pzçzeaalte _cq:çz_tra1:o de=constituição de 'aocieda;dáíp_o;° 'quçta$“dç-'re'aponsá›- 
biliâada limitàdag am 03(Treis) vias -ae_iguaJ.-“teorjê[fom-,-_Aguntammte_/r- J 
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lninrmática 

SERVICOAUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÃO PRESENCIAL N° o 7/201 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAgÃo 
DE EMPREGA DOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa MGF Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 22.7]9.918/0001-28, por intermédio de seu 

represemante ZegaL o Sr. Pauio Sérgio da Cruz, portador do Documento de Identidade N° M 3.499.862 e 

inscrito no CPF sob o N° 590.847.236-00 DECLARA, sob as penas da Lei, disposto no art. 7", XXXIH da 

Constituição da República, que rzão emprega menor de dezoito anos em trabalho notuma perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Por ser verdade, data efirma a presente. 

Passos (MG). 17 de novembm de 2017pm 

Ê 22 Fêãê Jã í íêâêüã EZÉ 

MGF mmmmm LlwmaA 
zTíucn dos andõea 231, sL O1, 3° Andm 

Cüntrc - CEP 37900000  › ' 1 p n e e n e - M a PA ULO SERGÍO DA CRUZ .. ~=§ 

Sócio Administradar 
RG N° M 3.499.862 e CPFN ° 590.84 7.236-00 

  
Rua dos Brandões. 231 - 3° andar, Passos - MG. CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinformatica.corn.br 80 



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Regístro Empresarial e Integração 
Secretaria de Eslado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado da Minas Gerais 

Certidão Simpliñcada 
Certiflcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes na data de sua expedição. 
MGF lNFORMATlCA LTDA -EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Idenliñcação do CNPJ 

Regislro de Emprasas - NIRE 

3120250457-3 

Endereço Completoz 
RUA DOS BRANDOES 231 30 ANDAR. SALA 01 - BAlRRO CENTRO CEP 379004104 - PASSOSIMG 

Objeto Socialz 
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARES SOB ENCOMENDA E OUTRAS CONSULTORIAS EM 
SOFTWARE, ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SlSTEMAS DE |NFORMATICA SUPORTE E 
MANUTENCAO EM SISTEMAS DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E ASSÍSTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES E 

PERIFERICOS. 

Nome Empresarialz 
Natureza Jurídica:  Dala de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 

Constitutivo 

22.719.918I0001-28 19l03l1987 O1l04f1987    

 
Capital Socialz R$ 500.000.00 

QUINHENTOS MIL REAIS 

Capital Integralizadoz R$ 500.000,00 

QUINHENTOS MIL RENS 

Microemprasa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Compiementar 
n°1 23106) 

Prazo de Duração 

INDETERMINADO 

 
Sócio(s)IAdm¡nistrador(es) 

CPFINIRE Nome 

590.847.235-00 PAULO SERGIO DA CRUZ 

Statusz XXXXXXXX 

Último Arquivamentm 14I09I2017 

400.197.997-72 MARCELO GALVAO FONSECA 

Alo 002 - ALTERACAO 

Térm.Mandato Parlicipação 

xxxxxxx R$ 250.000.00 

xxxxxxx R$ 250.000.00 

Siluaçãcx ATIVA 

Númaroz 6331421 

Função 
SÓCIOIADMINISTRADOR 

SOCIOIADMINISTRADOR 

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

051 - CONSOLÍDACAO DE CONTRATOIESTATUTO 
Evenlo(s)  
NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 14 de Novembro de 2017 07230 

 
 

CONFERIDA. CONFORME 
SITE DA J E - . 

U TA Cy z l L. 

.. ,,r " 
áía ds Graça ¡5'= =4 ' ' ' tl - › 

. s -s -AE Plumhl -MG 

Cerlidão Simpliflcada Digilal emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e carliftcada digitalmente. Se desajar 
oonñrmar a autenlicidade desta oertidão. aoessa o site da JUCEMG (htip:f!www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A 

certidão pode ser validada de duas formasz SÍ 

 
   
  

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Vaiidação visual (digite o n° C170002694952 e visuatize a canidão) 

IIlillllllllllllllllliIlllll 
17I525.546~6 
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14I11I2D17 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral  
Contribuinte, 

Conflra os dados de ldentiflcaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastraL 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA   
NÚMERDDEINSGRW COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 

ÊIIÀÇÉZM 810001-2B CADASTRAL 19i0311987     
NDME EMPRESARIAL 
MGF INFORMATICA LIMIÍADA - EPP   
TÍTULO DD ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASLA) 

MGF lNFORMATch   cómao E DESCRIÇAO DA AnVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

62.01-5-01 - Desenvolvimento de pragramas de computador sob encomenda   
CÓDIGD E DESCREÇÂO DAs ATNIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

.62.04-0-00 - COnsultoria em tecnologia da informação 
62.09-1 -00 - Suporte técnico, manutenção e nutros serviços em tecnologla da infonnação 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perlféricos   
cómso E DESCRIÇÀO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Socledade Empresária leltada   LOGRADOURO NÚMERCI CGMPLEMENTO 
R DOS BRANDOES 231 SALA 01 - 3 ANDAR     CEP BAJRROIDESTRFTO MUNICIPIO UF 

37.900-104 CENTRO PASSOS MG       
ENDEREÇO ELETRÓNICO TELEFONE 

COCOPAQUOLCOMBR 1035I 5218-151   
ENTE FEDERATWO RESPONSÁVEL (EFR) 
um   SITUAÇÁO CADASTRAL DATA DA srrUAçAo CADASTRAL 

ATIVA OQIDTIZODS     
MDTIVO DE SITUAÇÁD CADASTRAL    

I SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPEGML W    L 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 14I1112017 às 16:24:54 (data e hora de Brasília). Página: 1I1 
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' Pmpamr Pàgína 
\_ _' pam lmpmssãa .. 

A RFB agradece a sua vísita. Para informações sobre política de privaçidadc e uso, cligue a_quí. 

Atualize sua página gr 

ÉW $Z 
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03107f2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoriaôeral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA A11VA 

DA UNIAO 

Nome: MGF |NFORMATICA LIMITADA - EPP 
CNPJ: 22.719.918!0001-28 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identiñcado que vierem a ser apuradas, é certiñcado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoña- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fIliais e, no caso de ente federativo. para 
,r\ todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vinculados. Refere-se à situação do 

' sujeito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9- 8.212, de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta oertidão está condicionada à veriñcação de sua autenticidade na InterneL nos 
endereços <http2llwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzmvww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Coniunta RFBIPGFN n91.751, de 02I1 012014. 
Emitida às 13:30:43 do dia 03107f2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30i1212017. 
Código de controle da cenidâoz 2FBT.793C.E392.9604 
Quanuer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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     H ', ' ' CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 12/09/2017  
Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÊz 

11/12/2o17      
NOME: MGF INFORMATICA LIVMITADA - EPP  
CNPJICPFl 22.719.918/0001-28  LOGRADOUROJ DOS BRANDOES À NÚMEROZ 231  COMPLEMENTO: SL 01,AN 3°, BAIRROz CENTRO ' CEP:'37900104  
DISTRITO/POVOADO: ' MUNICÍPIOz PASSOS UF: MG     
Ressalvadç o direito dç _a Fazenda Pleica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de '”\ responsabllidade do queIto passlvo amma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que= 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual elou 
Advocacla Geral do Estadc; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudícação expçdida em autos de inventário ou degarrolarnentm de sentença em ação 
de seyaraçao judiciçh dworcio, ou deupartilha de benls na uniao estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imoveisL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagarnento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certldão váIida para todos os estabelecimentos da emprçsa, alcançando débitos tributários do 

sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. J    
IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO J        d A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na inçerneh http://www.fazenda.mg.gov.br 
í => Empresas => Certificação da Autentlcidade de Documentos.   

í CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000228649605 
      

er 
lde 1 Izmwzmv MzSG 



 C N D - Certidão Negativa de Débito Municipal Númer0: 

Dados do Contribuint 
NOME MGF INFORMATICA LTDA - EPP 

CNPJICPFz 22719918000128 
Endereço Çompletoz RUA DOS BRANDOES-23l. 

Complementoz SALA 01-3 ANDAR 
Bairroz CENTRO 

Prefeitum Municipal de Passos - MG 
29.314 

 
Certiücamos. sob a fé de nossos cargos, que revendo nesta repartição os livros de_ lançamentos de Impostos 
íVlunicípais. que inexiste débíto impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuima acíma 
identíñcadoT ressalvada a refeitura Münicípai d_e Passos 0 direíto de cobrar quaiquer importância que venha _   u' ~mzmww       . _ f 

Passos, 13/11/20_: =- 

-__ 

Íabefnnagg Moraês . - 19 

_iagd9 dos Reis Vieí 

mmxcmzmumuv \ u 
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   ,Y9.Ê1.53_  
CAIXA ECONÕMiCA FEDEHAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

1nscrição= 22719918/ooo1-2s 
Razão 50cia|:MGF INFORMATICA LTDA 
Endereçog RUA DOS BRANDOES 231 3D ANDAR, SL 01 / CENTRO / PASSOSI 

MG / 37900-104 

A Caixa Econômica FederaL no uso da atribuição que Ihe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certiñcado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições elou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 31/10/2017 a 29l11l2017 

Certificação Númerm 2017103101524635609755 

Informação obtida em 01/11/2017, às 16:43:21. 

A utilização deste Certiñcado para os ñns previstos em Lei está 
condicionada à veriñcação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https:Ilwww.sifge.caixa.govbrlEmpresalCrflCrlegeCFSImprimirPape1.asp?VARPes... 



PâginaÍ 

PODER JUDICIÃRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nomez MGF INFORMATICA LIMITADA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJz 22.719.918/0001-28 
Certidão n°: 134760884/2017 
Expedição: 02/08/2017, às 14:02:31 
Validade: 28/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certificamse que MGF INFORMATICA LIMITADA - EPP (MATRIz E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.719.918/0001-28, NÂO CONSIA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessârios ã identificação das pessoas naturais e jurídícas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ãs obrigações 
estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministêrio Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Woz Dúvidas e sugestões: cndtâtstjushr 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PAssos 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especíñcas de Concordata Preventiva I Suspensiva, Falência de Empresários. 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação ExtrajudiciaL 
Recuperação JudiciaL NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nomei MGF |NFORMAT|CA LTDA EPP 
CNPJ2 22.719.91 810001 -28 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do alt 8° da Resoiução 12112010 

do Consetho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 

o nome e o CPFICNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:llwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem á mesma validade da emitida diretamente no Fórum e ahrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos. onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 14 de Novembro de 2017 às 16:19 ' 

PASSOS, 14 de Novembro de 2017 às 16:19 

Código de Autenticaçãm 171 1-1416-1915-0324-4006 Ké Para validar esla oertidão. acesse o smo do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão JudiciaUAUTENTIClDADE DA CERTIDÃO 

IAUTENTICAÇÂO 2 informando o código. 

ATENÇÃOz Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa l 
de fraude. 

É ãf de 1 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários. que a empresa MGF Informática LTDA 

LTDA estabeiecida na cidade de Passos (MG), à Rua Dos Brandões, 231 - 3° andar - Centro. 

portadora do CNPJ 22.719.918¡0001-28, comercializa Sistema Integrado de Gestão de 

Saneamento Adminístrativa e Comercial composto pelos módulosz Contabilidade (PPA e LDO, 

Elaboração Orçamentária e P!a'nejamento), Recursos Humanos (incluindo folha de 

pagamento), Almoxarifado, Patrimônio. Controle de frota de veículos, Compras e 

Licitações. e Portal da Transparência LAL Requerimentos. Contas e Consumo, 

Atendimento ao Público. Divida Atíva, Autoatendimento Via internet, Recebimento de Contas, 

Ordem de Servirâos On Line. Recadastramento. Controle de ETA e Cobrança Via Cartórios de 

Protesto. 

O 
Ressaltamos ainda, que somos clientes dessa empresa desde 1986 e que nossa autarquia 

atualmente possui mais de 42.000 Iigações de agua e que esta empresa possui serviços técnicos 
i 

especiaiizados para Iocaçãol instaiação. configuração. conversão, testes de validação de toclo o 

sistema. treinamento de pessoal para operacionalizá-lo e manutenção mensaL 

Atestamos ainda que esta empresa possui instalações, equipamentos e corpo técnico adequado 

para o desempenho e realização das atividades inerentes a esta prestação de servíço, cumprindo 

fíelmente suas obrlgações contratuais até a presente data. 

Por ser verdade e para que a mesma produza todos os efeitos legais, datamos e assinamos o 

presente. 

Magda dos Reis Weira Santoa Subst 

LEl 1504 
mmm w 
RECOIPE un 

TABEUONATO MORAES T 

1- oncic de Notzs-Passnwc x f||sc m- NLLI 
AUTENTICACÃO -í Rl l a 

Aulenlico o ptesenlz Documemu 

Ê W nnure Passos, 16 de novembro de 2017. 
u_ 

1 E NUV 2817 

'1abol'¡onato Moraos - 1° Ofléio - PassosíMG 
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7 - › 0 _ Insc_.Est:%séñta __ - A_ ' ' tel.: (35) 3521-?300 
= A -r \ '~ V - ' -_ faxz (35) 3522-6566 
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MINISTÊRIO DO TRABALHO E BMPREGO - MTE 
GFIP - SBFIP s.4o l22/03/2012) 

MODALIDADB : 

xj 
EMPRESAzMGF INFGRMATICA LTDA EPP 

CUMP= 10J2017 COD RBCzllS 
TOMADORJDBRA: 

NOME TRABALHADOR 
REM SEM 13° SAL RBM 13°SAL 

TABELAS 35.a t13/01¡2a17) 

COD GPSz 2100 

 

MINISTÉRIO DA rnzanna - MF DATn: 
HGRAz 

30f10l2017 
09:02:3a 

PAG : 0001/0005 

RBLAÇño nos TRABALHADDRES CONSTANTES ND ARQUIVÚ SEPIP 
"BRANCO“-RECOLHIMENTC no FGTS B DBCLARAÇÃQ â PREVIDÊNCIA 

858000000186 805401791710 107610050820 271991800011 

INSCRIÇÃO: 
an:u.5o 
INSCRIÇÂO: 

DATAICOD MovIMENTnÇÃo cno 
DEPÓSITG JAM 

22.719.918/0001-28 
FPASleE OUTRAS BNT=0115 SIMPLESzl RATz 2,0 RAT AJUSTADO:1.DD 

ADHISSÃO CAT OCOR 

CGNTRIB SEG DEVIDA 
PISIPASEPJCI 

ans CÁL 13°SAL PREV soc 
BASE CÃL PREV SOCIAL  

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS 
3.629.59 

DANIELA MAIA VINHAS 
3.001,23 

EDSÚN LOPES DA SILVÀ JUMIOR 
1.465,01 

LIDIBNE APARECIDA DE PAULA 
1.067.UD 

LUCIAND APARECIDO PBCHÍNCHA 

5.576,57 
MARILISE LBITE TASSO 

1.802,37 
RBINALDO LEAL DE SOUZA 

3.762,29 
SEMILIRNA RPARECIDA GABRIBL 

1.171,58 
TIAGO JESUS SGUZA 

2.030,71 

201<08387.36-9 22losl2015 01 
u,oo 399,25 

207.56094.86-5 01f12r2014 01 
u,no 330,13 

204.01623.72-0 01flul2014 01 
o.oo 117,20 

207.56100.B4-9 1a/03/2016 Dl 
U,ou a5,36 

130.21454.98-3 03l05í2012 01 
a.ao aoa.44 

124.DB763.32-2 09lo312012 01 
o,uo 162,21 

2oa.assso.29-1 ozlozlzols 01 
a,nu 413,55 

2u7_56092.aa-o 2o/04/2u11 01 
u,oo 93.75 

130.50107.58-6 02/01/2015 Dl 
o,oa 1az,va 

02124 
u,uo 

03511 
o,no 

04221 
a.on 

09922 
u,uo 

02124 
o,on 

01421 
o.ou 

02124 
o,oo 

02523 
o,uo 

04221 
a,oo 

2so.37 

240,DB 

117,2o 

as,35 

445,13 

144.19 

300.99 

93.75 

162,46 



m 

MINISTÉRIO Dc TRABMHO z EMPREGO - ma MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF DATA= 3o/10/2ou 
GFIP - SEFIP a.4o (22/u3/2012) TABELAS 35.o lla/01/2011) HçnAz asmmas 

PAG = ooozfoou5 

RELAÇÃD DDS msALHADOREs cousmrmzs NO mwurvo smvsp 
MODALIDADE ; mmcohancomxmrro no PGTS E DECLARAÇÃO ñ PRBVIDÊNCIA 

/.\ 858000000186 805401791710 107610050320 271991800011 

EMPRESA= MGF IWORMATICA LTDÀ EPP INSCRIÇÃCh 22.719.918/0001w23 
CDMP= 10Í2017 CDD RÉC=115 COD GPS= 2100 FPAS: 515 OUTRAS EHT= 0115 SIMPLBS=1 RAT: 2.0 FAP= 0.50 RAT AJUSTADO:1.00 
TOMADORIOBRAz INSCRIÇÃO: 

NOME Tmnmmoa PíSlPASBPICI Anmssño CAT ocon DATAICJOD Hovmmnção cao 
REM SEH 13" SAL REM 13°SAL BASE cán 13°SAL pm soc CONTRIB SEG DEVIDA DEPÕSITO am 

BASE CÃL PREV SOCIAL  
MARCELO GALVAO FONSBCA 117.11937.44-9 01l04l1957 ll 01421 

937,0U U,00 0,0D 103,07 0,GD D,Oü 

PAULO SERGIO Dh CRUZ 111.99410.61-D ülllüllQSO 11 01421 
937,00 0,CICI 0,00 103,ü'7 0.00 CI,DD 

SILENIO MARTIHS 117 .25825.03-6 13 02522 
52,00 ü,00 D,00 5,72 0,Cl° 0,0C| 

 
TOTAIS DA ENPRESÀÍTOMADOR 25.432,75 G,0EI 0,00 2.604,81 1.880,54 0,00 



MINISTÉRIO DO TRABALHCI E EMPRÉGO - MTE 
GFIP - SEFIP 

ñ 

s.4u (22/03/2012› 
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 

TABBLAS 3a.0 l16/01/2017) 

RBLÀÇÃD DOS TRBBALHADDRBS OONSTANTÉS NO ARQUIVO SBFIP 
RBSUMO DO FBÇHAMENTO - EMPRESA 

HODALIDADB : “BRANCO“*RBCOLHIMBN'N AD FGTS B DBCLARAÇÃO Ã PREVIDÊNCIA 
BSEUUDDUOLBG 805401791710 107610050820 271991800011 

EMPRESA= MGF INFORMATICA LTDA BPP 

CDME': 10l2017 
TOMADORlOERAz 

LDGRADOURO : 

COD REC= 115 

le DOS BRÀNDOES 231 SÀLÀ 01 03 ÂNDA 

UFr MG CIDADEr PASSOS 

CAT 

01 

11 

13 

TOTAIS: 

QUJRNT 

12 

COD GPS : 2100 

REMUNBRAÇÂO SBM 13° 

23.506.75 
l.874,00 

52.CICI 

25.432,75 

N° DE CONTROLEz HyBdebeaBOOOa-7 
FPAS= 515 OUTRAS BNT= 0115 SIMPLKS= 1 RATz 2.0 

BAIRRO : CENTRO 

CEP: 379nn-1o4 

RBIIIDIERAÇÃO 13" 

u,ou 
o,oo 
o,oo 

BASB CÃL PREV soc 

23.506.75 
l.874,00 

52.UU 

25 . 432, 75 

DATAz 30i10j2017 
HçRÂt 09: 02 : 35 
PAG : 0UD3IÚUOS 

N° ARQUIVOz BAVZHZDWebYOOODG 

INSCRIÇÃO= 22.719.91s/uaa1-28 
PAP= a.50 RAT AJUSTADO: 1.uo 
INSCRIÇÃO: 

cmuz PREPONDERANTE= 5202300 
cmxm 5202300 

BASE CÃL 13° PREV soc 

0.00 
0,Dü 

0,00 

 

 



MINISTÉRIO DO TRAEALHO E EMPRHÉO - MTE 
GFIP - SEFIP a.40 (22/o3/2012¡ TABELAS 36.0 uaiouznny 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA= BDIIGÍZOJJ 
HORAz 09=92=38 
pñs : oouuuuus 

RELAÇÃO DDS TRABALHADORES CONEIANIBS NC ARQEJIVG SEFIP 

'^\ 
EMPRESAc MGF INFORMATICÀ LTDA EPP 
COMPz 10I2017 COD REC=135 CGD GPSL 2100 
TOMADORÍCBRÀ : 

LOGRAIDUROz RUA DOS BRANDOBS 231 SALA 01 03 RNDA 

CIDADE : PASSOS 

FPAS= 515 

RBSBMO DO PEGiAMENTO A EMPRESA 
FGTS 

SEEOOOOGDIBE 805401791710 107610050520 271991800011 

. N“ nRQUIvo= BAVZH2OWebYODDU-3 

N DE comnmm Hyakmhxxazoooon mscmçñgz 22_719_915¡0001_23 
oryrms mrn uus smmas=1 nmu 2.o FA.P: u.so RAT AJUSTADO= 1.no 

INSCRIÇÃOz 

BMRRO= CENTRO CNAB PREPONDERANTEz 620230D 
CEP= 37900'106 CNAE: 6202300 

MDDALIDADB = "Branco" -RECOLHIMENTO no PGTS E DECLnRAçÃo À PREVIDÊNCIA 

RWERAÇÊO SEM 13° sanuo 
REMUNBRAÇAO 13= snumro 

QUINT IDADE TRABALBÂDORES 

VALCIRES DO FGTS 

DATA DE REUOLHIMENTO ATÉ 07lllf2017 

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 

1.BBO,54 O.DD 

EGTS - 8% 

23.506,75 
0,0D 

9 

ENCAIRGOS CGNTRIB SOCIÀL TOTAL RECOLHER 

l . BBO , 54 

CONTRIB SOCIAL 

D , 00 0 , 00 



MINISTÉRIO DO TRABALEO E EMPREGO - MTE 
TABELAS 36.0 l18/01/2017) GFIP - sxnp a.40 (22/03/2012J 

,\ 

MINISTÉRIO m PAZENDA - MF 

RBSUMO DAs INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA socm CONSTANTES RO ARQUÍVO SEFIP 
BMPRESA 

EMPRESA= MGF INFORMTICA LTDA EPP 

ccmm 1012017 con REC=115 

mmmonloamz 
LOGRADOURO: 

CIDADE : PRSSOS 

RUÂ DOS BRANDOES 231 SALA Ul 03 ANDA 

VALOR DSV PREV SOC CALCULAW SEFlpz 
SALÃRIO 

SALÃJan 
VADORES 
VALORES 

VALOR ES 
VALORES 

FAMÍLIA: 
MATBRNIDADEr 

PAGOS COGP TRABALHO 
PAGDS CDDP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS= 

PAGOS COOP TRABALHO - ADIIZL 20 ANOS: 
PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS= 

COM PENSAÇÃD 
PBRÍODO INICIAL : 

VALOR ABÀTIDO : D.DO VALOR A OOMPENSAR= 

COD GPSz 2100 

- SEM ADICIONAL: 

FPAS= 515 

CEP: 37900v104 

pantono FINAL: 

N° DE CONTRQLB= HyBkdlthaEUOOD-7 
OUIRBS BNT= 0115 SIMPLES: 1 RAT= 2.0 

9.2BB.81 
0.00 
D.DU 

0.00 
D.00 
0.00 
0.0U 

DATA : 

HORA: 
pâg = 

30f10f2017 
09:02:38 

nooslooos 

N° ARQUIVO : EAVZH2UWebYUOGD -3 

BMRROz CENTRO 

TELBFCINE= 0035 3521 8351 ENÀE: 

ccrmzm sgeumaos 7 DEVIDA= 

RECEITA wzmo nzsprpnmocfmm 
PERC DE Isauçño DE wamopxm 
13= SALÁRIO MnTKRNIDADE= 
ch PRODUÇÃO PJz 

COM PRODUÇÃD PF= anon DAS PATURAS EMITIDAS Pm o Toamnonz 

VALOR SOLICITADCH 
D.00 VALOR BXCEDENTB AO LIMITE DOS 30%: 

INSCRIÇÃO: 
FAP= u .50 
Inscnxcñm 
ENAE PREPONDERANTE= 

22.719.913/0001-28 
RAT AJUSTADO:1.DU 

6202300 

6202300 

2.604.Bl 
0.GD 
0.00 
0.üD 
0.00 
OJJO 
C|.DD 

 
RETENÇÃD tLEI 9.711/981 
VALOR INFORMADO= OJJCI VALDR ABATIDO PELO SEFIPz D . 00 VALOR A COMPENSARIRESTITUIR :  
BASE DE CÃLCULO APOSENTADORIA BSPBCIRLIOCDRRÊNCIA 

ll . DG 15 ANOSz 
QUANT I DADE : 

20 ANDS = 

thrumnsz 
G .0Cl 25 ANOS: 

D QUÀNTIDADBz  
QUANIIDADE DE MOVIMENTAÇÕBS f cónmos 

WL 
N2= 

D3= 
V3= 

0 

0 

0 
0 

Ilz 
N3= 

Q4= 
w= DDDD 

I2z 
01: 
QS: 
X : 

I3: 
02: 
Qô= 
Y : DODD CDOG 

Ql= 
U2= 
251 

Plz 

Ul= 
ziz 

U N 

DDDG OODO 

u 

DCDD 

UJ ld 

DOOD 

le 
Q2: 

ZE= CGDD 



Mmzsrãnzo DA FAZENDA - MF nnTA= Jüllüüon 
ann - SEFIP a.4o (22¡03I2012) Tnazms 36.n ualouaorn HORA= 09:02:3n 

PÂG : 0001 

commovmn nz nzmmnção DAE ccmmxnmcõzs a RECOLHER À pmzvmñncm socma 3 A otmws mxmmzs 3 rumnos pca FPAS 
zumssn 

N' mamvm BAVZHZDHehYOBDD-3 

mzsm MGF mmmammn uma zrp N" comow= HyBkdlthaEnODD-7 INSCRIÇÃDz 22.119.91a;oom-2a 
cmp= 1012011 oon ch= 115 con Gps= 2100 FFAS: 515 omas zmw ons sxms: 1 ALIQ RAT= 2,u FAP= o,5o RAT Musmnm 1.on 

INSCRIÇAD- = 

6202300 
6202300 

     TELEFGNEz 035-35218361 

sactmno 
Empregadosiàvulaos 2.392,95 u,oo D,00 ü,ou z.392.95 
Contribuíntel Indivíduais 211,BS U,00 0,00 0,UO 211, 86 

EMPHBSA 
Empregadnsllwulsosl 4.701,35 0.DD 0,DCI D,C|0 4v701,35 
Cuntrihuintea Indiviúuais 355,20 0.00 D, DO D,00 385,2O 
RAT 235.06 0,00 0,00 KLUU 235,05 
RAT - Agantea Nocivos 0,0D 0,00 u,ou D, DO a, DO 

valorea Pagaa a Ccoperativas o,ou 0, no U, nu IJ_ no n. uo 
Micícmal Cooperativas o,ou 0, 00 0, 00 0,00 o'g° 
Comezcialização Produção D,00 D,00 D,UD u,nu nfgn 
Evento Deapcrtivolllatmcínio 0,00 D.DD D,OD ü,DD u_oo 

REDOUIIIMENTO mHPANT A VADOR INSS 0,00 U,GD U,00 0.00 mou 
I-) Retenção Lei 9.?11/98 0,0D 0,DD 0,0CI 0¡DD 0,DO 
(-) SaL FBmllialSaL Haternídade 0,00 0,00 C|,00 D.00 0,00 
[›) Compensação U.DO D.00 D,00 u,ou 0,00 

Vnnnn A ILEOOLHER - PREVIDÊNCIA socm 7.926,42 0,00 0,DD 0,00 ?.926,42 

1.363,39 
D.00 

1.363.39  
('J Os valores de retenção, saláricrfamíliafaalário-matarnidade e compensação demonatradue são os efetivamen naíãíf 

*'\\ A nscmmção DE mnos consmmns DESTA GFIP E DD ARÇIUIVU ssvrp connzsmmz A oonnmuxcño Pnzvmznczákzm EQUIanE n cxmnssão nz nivm DOS vnmnzs Dzm Daconnmrms E cmswm(mlmánrrois) mssimum DE Insmxcño m DÍVIDA ATIWL NA wsêucm Do omnmm 
Racomxmm ov pmcmannrm,g msmums zxncuçãn Juumm ms szos m sz No s.aao/Bo. 

o mmacmowmnmzauxmg, nmnmcrmm mmssmm A GUAIDUER mNTESTAÇÃD QUANTO m wmon z PRocznñncm DLSTA Dmçñomfvxm. 
ABSUMB mzcm REsponsnBImez pzm znrmño no Mommz nzcmnmo 3 cowsssmm nrmmo, mamvwrm nzssawmo A schETARm m nxczxm mm m Bnaszn o nznnm DE m. A mmnaum szpo, A musràwzcn DE atrmns Iwoamncns Dmms Não mcmtms stwg msmro, 
nm QUE menms no MESMO FERÍOD0. 

o mmmnfcmmxam RECONHECE QUE n PRESENTE cmmrssño DE Divzm Níua UERIGA A szcnmanm m RECBITA FEDBRAL no mmsIL A EXPEDIR 
DOCLMENIO cwmonmóam DA mmttswêncm nz DÉBIIO, SALVO sz szn múnrm FOR eamnno NA mmm DOB mrra 253 z 259 DO nzcmmro nA 

Pnzvznñncn soanA APROVADO pzm nzcnm 3.oqa, nz 12/05/1599, z ALTERAÇÕES posranzoxzs. 

   



  
lninrmátina  

  
SER VICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHLMG 

PR OCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/201 7 

AHMDRIWEÇOPDRLOTE 

DECLARAQÃO 
DE ATENDIMENTO AS ESPECIFICA ÇÔES TÊCNICAS DO EDITAL 

A empresa MGF Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 22.719.918/0001-28, sediada na Rua dos 

Brandões, 231, 3° andar, Centro, na cidade de Passos, estado de Minas Gerais, por intermédio de seu 

representante IegaL ínfwassinada e para os jíns do Pregão n° 07/2017, Processo Licitatório n° 253/2017 

DECLARA expressamente que atende rigorosameme as especifícações constantes neste Edital e de seus Anexos, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação vigente. 

Por ser verdade, data efirma a presenteh 

Passos (MG). 17 de novembro de 201¡7. 22 739 9ãõ Í buul _ 28 ¡ 

MGF IHFQRMATICA LlMiTADA 

Éua dcs B-randões, 23'I, SL 01, 3° Andar 

Centro ... CEP 37900-000   , À | 

PAULOSÉÍÍGIÕDA CHUZ '.. PASSOS - MG __j 
Sócio Administradar 

RG N°M3.499.862 e CPFN °590.847.236-00 

  
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar. Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinf0rmatica.com.br É i f 
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SER VICO A UTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO T0 DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÂO PRESENCIAL N° 07/20I 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAQÃO 
DE IDONEIDA DE E DE INEXISTÊNCM DE FA TO SUPER VENIENTE IMPEDITIVO DE HA BILITAÇÃO 

A Signatária MGF Informática LTDA, CNPJ n° 22.719.918/0001-28, neste ato representado pelo Sr. Paulo 

Sérgio da Cruz, RG NoM 3.499.862 SSP-MG e do CPF N ° 590.847.236-00, Declara, que até a presente data 

encontra-se desimpedida de participar da licitaçãa obrigando-se, ainda, a declarar, Sob as penalidades 

cabíveis, a superveniência defato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8. 666/93. 

Por ser verdade, data ejírma a presente. 

Passos (MG), 17 de novembra de 2017fñ22 F 39 m ¡ wm - 231 
MGF IHFOHMATICA LIMITADA 

7uu dos Brandões, 231, SL 01, 3°Anttar 

Cmtro ~ CEP 379woog 

__ PAFROS \- MG cegj 

Sócio Administrador 
RG N°M3.499.862 e CPFN°590.847.236-00 

 
Rua dos Brandões, 231 - 30 andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgfinformaticacombr M YO 
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SER VICO A UTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAQÂO 
DE A TENDIMENTO ÀS CONDIÇÔES DE HABILITA ÇÃO 

A MGF Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 22. 7]9.918/000]-28, por intermédio de seu representante 

legal, Sr. Paulo Sérgio da Cruz, portador do Documemo de Identidade N° M 3.499.862 SSP-MG e inscrito no 

CPF sob N° 590.847.236-00, DECLA RA cumprir plenamente os requisitos de Imbilitação definidos no Edital de 

Licitaçãa acima referenciado, a teor do art. 4°, VH da Lei Federal n° ¡0.520/02, sob pena de responsabilização 

nos termos da lei. 

Por ser verdade, data ejírma a presente. 
Passos (MG), I 7 de novembro de 2017. 

7227399231 wwiê * 

MGF IHFQRMÁTICA LIHITADA 

Rua doa Brnndüas, 231, SL OL 3° Andr 

Cnnua 3 CEP 37900-000 

 

MULMERGIODÀLCRUZ l__ PASSOS °' MG jã$ 
Sócio Administrador 

RG N°M3.499.862 e CPFN °590.847.236-00 

Rua dos Brandões. 231 - 3° andar. Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgfinformaticacombr ÊE (zp 

  



 

 

SER VICO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI~MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/201 7 

PREGÂO PRESENCIAL N" 07/201 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 
DE REPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Eu, Paulo Sérgio da Cruz, CPF 590.847.236-00, sócio admim'strador da empresa MGF Informática Ltda., 

CNPJ 22.719.9¡8/0001-28, localizada a Rua dos Brandões, 23I, 3° Andar, na cidade Passos-MG, com 

formação competente na área de informátíca, DECLARO qu, junramente com 0 Sr. Marcelo Galvão 

Fonseca, sócio administrador desta mesma empresa, somos os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS pela 

implantação e manutenção de sistemas Informatizados de SANEAMENTO, conforme especifícações contidas 

no objeto do referido EditaL comprovando nível superior e vinculo com a empresa, através dos diplomas e 

contraro Social em anexa 

. wi 
::::::rñãídíazífzãiszàzíâ Fgg m 913 ¡ m . 23 

MGF IHFORMÁTICA LIMITAOA 

Rua dos andões, 231. SL 01. 3° Andc 

cgmm . cap 31900-eoo 

PAULOÉÉRÊIODA CÊÚZ 3 ussos - MG 

Sócio Administrador da MGF Informática LTDA m 
RG noM 3.499.862 e CPF n ° 590.847.236-00 

Teiefax: 35 3521 8361 

paulocruz@mgfinformatica.combr 

  

 _____________________-_-_- 
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgñnforma1ica.corn.br 



 
Serviço Autõnomo de « gua e Esgoto 

diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br CNPJz 23.782.816l000l10 
Autarquía Municipal (Lei 1035l90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 3763714332 

PROPOSTA AJUSTADA AO PREÇO 
FINAL VIA E-MAIL 

MGF INFORMÁTICA LTDA-EPP 



Processo Licitatório NQ 253/2017 
r 

Assuntoz Processo Licitatório Ng 253/2017 
De: "Andreia Cruz - MGF" <andreiacruz@mgfinformatica.com.br> 

Dataz 27/11/2017 16:41 
Para: <|icitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde Ânge|a!!! 

Conforme solicitado, segue em anexo a Proposta Comercial com os valores novos. 

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. 

Desde já agradeço. 

AH, 

Andreíu Cruz Frunckllm 

Comercial 

MGF INFORMÁTICA LTDA 

› ondreiocruz©mgñnformoñco.com.br 
b www.mqñnform01icc.com.br 

( (35J 3521 8361 

 - Anexosz 

Anexo II - Proposta Comercia|_F1NAL.pdf 406KB 

1 de 1 28/11/2017 1610 
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SER VICO A UTÔNOMO DE ÁG UA E ESGO TO DE PIUMHI-MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N" 253/201 7 

PREGÂO PRESENCIAL N“ 07/201 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: 

ContÉatação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de informática, íntegrados, de Gestão 

Administrativa e ComerciaL para a Gestão Pública da autarquia SAAE de PIUMHI - MG, com os serviços de 

conversão de dados, implantação. migração de dados pré-existentes, treinamento, manutençãa suporte técnico 

"\ e acompanhamento durame 0 período contratuaL conforme especificações contidas no ANEXO I do EDITAL 

IDENTIFICAÇÂO DO LICITANTE: 
Razão Social: MGF INFORM4 TICA LTDA - ME 

CNPJ: 22. 7I9.918/0001-28 

Endereçoç Rua dos Brandões, 231 - 3 ° andar 7 Centro - Passos - MG 3 7900-104. 

E-mail: paulocruz@mgñnformatica.com br 

Telefoneáfan (35) 3521. 8361 

Represemante Legak 

Nome: Paulo Sérgio da Cruz 

Identificaçãm RG N°M3.499.862 e CPFN °590.847.236-00 

Qualificaçãm SócioAdministrador 

Apresentamos nossa proposta pam execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no EditaL conforme abaixa 

É 
Rua dos Brandões. 231 - 3° andar, Passos -- MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgñnformatica.com.br 
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Códiga 

Lote Produto 

SAAE 

 
Item Especifícação Unid Quann V. UniL 

(R$) 

 
      

Sub. Total 

(R$)  
I 04863 

Implantação e adaptação do navo 

sistema de Gestão Administrativa, 

incluindo transferência do banco de 

dados do atual para 0 sístema a ser 

contmtada 

Unitt 01 3.342,44 3.342,44 

 
04861 

Sistema de Gestão Administraüva 

integrado dos mádulos de: 

Contabilídade (PPA e LDO, 

Elaboração orçamentárua e 

Planejament0), Recursos Humanos 

(inciuíndo folha de pagamento), 

Almoxanfada Patrimôniq 

Controle de Frota de Veículos, 

Compras e Licitações, e Portal da 

Transparência LAI. 

Mês 12 4.I38,13 49.657,56 

 
Valor global do lote I 53. 000, 00  

H 04864 

Implantação e adaptação do novo 

Sistema de Gestão Comercial, 

incluindo traanerência do banco deJ 

dadoa atual para 0 sistema a ser 

contratada 

Unitl 01 395, 68 395,68 

 
Sistema de Gestão Comercial 

Integrado dos mádutos de: 

Requerimentos, Contas e Consumo, 

Atendimento ao Pública Dívida 

Ativa, 

Autoatendimemo via Internet, 

Recebimento de Contas, Ordem de 

Serviços “on Line”, 

Recadastramento, 

Conlmle de Eta, e Cobrança via 

Cartório de Protesta 

Mês 12 4.925,36 59.104,32 

 
Valor global da lote II 59.500,00  

M 
Rua dos Brandões. 231 - 3° andaL Passos - MG. CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgf¡nfom1atica.com.br 
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VALIDADE DA PROPOS TA:  
90 dias contados da data de abertum da proposta 

ATENDIMENTO TÉCNICO: 

VIA REMOTA úelefona intemet, etc): sem custos adicionais; 

NA SEDE DA CONTRA TADA: Sem custos adicionais; 

NA SEDE DO SAAE: Uma vez realizado o treinamemo dos usuários na fase de implantação, se 

posteriormente em função de qualquer motivo relevante, hqfa a necessidade de visita em campo, a 

empresa conlratada arcará com as despesas rgferentes ao translado, hospedagem, alimentação, hora 

íécnica trabalhada, bem como quaisquer 0utras taxas e ímpostos que incidam sobre a viagem 

TREINAMENTOS: 

Os treinamentos serão processados em conjunto com as instalações / implantações, compreendendo a total 

transferência de conhecimentos nos sistemas. 

Declaramos que estamos de acordo com tadas as condições e especxfícações constantes deste edital. 

Valor totai da proposta por lote: 

Lote I: R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) 

Lote H: RS 59.500,00 (Cinquenta e nove mil e qumhentos reais). 

Por ser verdade, data efirma a presenta 

Passos (MG), 17 de novembm de 2017. rãz 739 çãg l üüüa m Záwã 

QGF lNFORMÁTICA LtMãTADA 

_çemro u CEP 3vscoma 

Msscs 5 MG 
 

 

PçÚTL V ÉRGIO IÕA CRÚZ 
lSócio Administrador 

RG N”M3.499.862 e CPFN " 590.847.236-00 

 ____________..___..__..__-_-_-_-_ 
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG. CEP 37.900-TD4 (35)3521.8361 www.mgñnfonnatica.com.br 

Run dm 8mnüões, -_231. Stv 0§, -S° Andat 

aj 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

diretoriaexecutiva®saaepiumhi.c0m.br CNPJ= 23.782.816l0061l0 
Autarquia Municipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHIIMG 7 Telefax 37~337l-l332 

PROPOSTA AJUSTADA AO PREÇO 
FINAL ORIGINAL 

MGF INFORMÁTICA L TDA-EPP 
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SER VICO A UTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO TO DE PIUMHLMG 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 253/2 01 7 

PREGÃO PRESENCIAL N” o 7/2o1 7 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MJ 
Contratação de empresa para licenciamenro de uso de sistemas de informática, integrados, de Gestãa 

Adminisrmtiva e ComerciaL para a Gestão Pública da autarquía SAAE de PIUMHI - MG, com 0S Serviços de 

conversão de dados, implantação, migração de dados pré~existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico 

q e acompanhamento durame 0 periodo contratuaL canforme especiffcações contidas no ANEXO I do EDÍTA L. 

IDENTIFICA CÂO DO LICITANTE: 

Razão Social: MGF INFORAM TICA LTDA - ME 

CNPJ: 22. 719.918/0001-28 

Endereço: Rua dos Brandões, 231 ñ 3 ° andar - Centro - Passos - MG 3 7900-104. 

E-mail: paulocruz@mgfinformatica. com br 

Teiefanearar (35) 3521.836¡ 

Representante Legak 

Nome: Paulo Sérgio da Cruz 

Idennjícaçãw RG N° M3.499.862 e CPFN ° 590.847.236-00 

Qualijícaçãm Sócio Administrador 

k Apres_entamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatanda zodas as 

esüpufações consignadas no EditaL conforme abaixos 

  
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 wwwmgñnformaticacombr 
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Lote 

Código 

Pmduto 

SAAE 

Item Especificaçãa Unid. QuanL V. Unit. 

(R $) 

Sub. Total 

(R$)  
04863 

Implantação e adapmção do novo 

sistema de Gestão Administmtiva, 

incluindo tramferência do banco de 

dados do atual para o sistema a ser 

contratado. 

Uniaí 01 3.342,44 3.342,44 

 
04861 

Sistema de Gestão Admínistrativa 

imegmdo dos módulos de: 

Contabilidade (PPA e LDO, 

Elabomção orçamenrárua e 

Pianejamenro), Recursos Humanos 

(inciuindo folha de pagamem0), 

Almoxarifado, Patrimônio, 

Controie de Frota de Veiculos, 

Compras e Licitações, e Poríal da 

Transparência LA1. 

12 4.I38,I3 49.657,56 

 
Valar global do lote I 53.000,00  

II 04864 

Implantação e adrtptação do nova 

Sistema de Gestão ComerciaL 

incluindo transferência do banco de 

dados atual para o sistema a ser 

contratada 

Unid. 01 395,68 395,68 

 
Sistema de Gestão Comercial 

Integmdo das mádulos de: 

Requerimemos, Contas e Consum0, 

Atendimento ao Público, Dívida 

Ativa, 

Autoatendimento vfa Imernet, 

Recebimento de Contas, Ordem de 

Serviços "on Line”, 

Recadastram ent0, 

Controle de Eta, e Cobrança via 

Cartório de Protesto 

12 4.925,36 59.]04,32 

 
Valor global do Iote II 59.500,00  

 
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgfinformaltical.<:c›m.bar   



  
lninrmática 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

90 dias contados da data de abertura da proposta. 

A TENDIMENTO TÉCNICO: 

VIA REMOTA Úelefoneg internet, etc): sem custos adicionais; 

NA SEDE DA CONTRA TADA: Sem custos adicionais; 

NA SEDE DO SAAE: Uma vez realizado o treinamenm dos usuários na fase de implantaçãa se 

posteriormente em função de qualquer motivo reievante, haja a necessidade de vísita em campo, a 

empresa contratada arcará com as despesas referentes ao translado, Imspedagem, alimentação, hom 

técnica trabalhada, bem como quaisquer outras taxas e impostas que incidam sobre a viagem 

TREINAMENTOS: 

OS treinamentos Serão processados em conjunto com as instalações / implantações, compreendendo a total 

transferência de conhecimenros nos sistemas. 

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições e especijícações constantes deste editaL 

Valor total da proposta por lote: 

Lote I: R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) 

Lote II.' R$ 59.500,00 (Cinquenta e nove mH e quinhentos reais). 

Por ser verdade, data efírma a preseme. 
Passos (MG), 17 de novembro de 2017. 

"°22 71991810061~2Ê 
HGF lNFOHMÁTiCA LIMITADA 

Ruudna andõam 231. SL OL 3°Anüdo 

PA ULO SMO Õ'A CRÚ ““ Cmm - CEP 37900-eoo 

Sócia A dminislrador ¡ 
RG N°M3.499.862 eCPFN °590.847.236-001... nssos "° ... 

 

 
Rua dos Brandões, 231 - 3° andar, Passos - MG, CEP 37.900-104 (35)3521.8361 www.mgflnformatica.com.br 



  sAÁÉÍÊ 
Serviço Au -nomo -e - ua e Esgoto 

diretoria@saaegiumhi.cnm.br CNPJ: 23.782.816l0001-10 
Autarquia Municipal [Lei 1035190) Praça Zeca Soarm, 211 - 37925-0I)0 PIUMHUMG - Telefax 37-337|-1332 

ATA n° 026/2017 

PREGÃO PRESENCIQL N° 07/2017 
PROCESSO LICITQTORIO N° 253l2017 
TIPO DE LICITAÇAO= MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09200 horas do dia vínte nove de novembro de 2017, nesta cidade de Piumh¡- 

MG, a Praça Zeca Soares n° 211, Centro, reuníu-se a comissão de avalíação do 
Sistema de Informática, nomeada pela Portaria n° 050/2017 e formada pelos 
membros: Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, Rosilaine_ Ferreira Silva 
Figueiredo, Maria Luciana Goulart de Castro, Sonía Roseni Costa , Sávia ViIeIa 
Goulart Queiroz e Wilson Faria Figueiredo, para fins de conferir , supervisionar e 
fiscalízar a demonstração do Sistema de Gestão Administrativa e Comercial 
apresentado peia empresa MGF Informática Ltda~ EPP que se faz presente através 
de sua equípe técnica, composta por: André Rodrigues Fonseca, Tomaz Pereira 
Júnior e Tiago Jesus Souza, em atendimento ao disposto no título XIII do edital e 

item 04 do Anexo I do edital. A demonstração foí feita conforme soiicitado sendo 
apresentado o Sistema e respondidas as indagações apresentadas pela comissão.g 
arecer técnico circunstanciado da comissão avaliadora deverá ser feito no 
razo máximo de 07 sete dias e tão Io o concluído deverá ser facultado 

seu conhecimento aos re resentantes le ais da em resa e ao diret0r 
executivo. 

MaWas F. Barros Goulart Rosilaiãe F. Silva Figueiredo 

   
 

ESIDENTE MEMBRO 
. -"es e Contratos Chefe Setor de Contas Consumo       QAQQÍAOA 4 A mLA\ JIT w 

Ma a L ciana oulart de Castro Sonía Rosenâ Costa 
MEMBRO MEMBRO 

Chefe Setor de Pe SOYÍ Apoio Ad. Chefe Setor de Patrimônio, Materíal @ _ e Transporte Í\ 4 OÂ _. Mà 

WIela Goulart Queiroz Wiison Faria Figueíredo MEMBRO MEMBRO 
Contadora Técnico em Informática 

TomazleírÚúwu 

 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes®saaepiumhl.com.br CNPJ: 23.782.816I000110 

Autarqula Munlcipal ÍLeí1035I9m Praça Zeca Soares, 211- 379254100 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

PORTARIA -SAAE-PIU -050/2017 

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA 

INTEGRADO AOS MÓDULOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL 

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Píumhi, Mínas Gerais, no uso de 

suas atribuições legaís que lhe confere a Resolução N° 127/?016 de 07/07/2016, criada pelo 
Comitê Técnico e Administrativo- do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Mínas 
Gerais; 

RESOLVE 

Art. 1°) Fica nomeada a Comissão para proceder Avaliação, Fiscalização da 

demonstração do Sistema de Informática Integrado aos módulos de Gestão Administrativa e 

Comercial para atender os setoresz Atendimento ao Públic0, Contas e Consumo, Contabilidade, 
Recursos Humanos, Licitações e Contratos e Patrimônio Material e Transporte do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhí, Mínas Gerais, composta pel_os seguintes membrosz 

-Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Presidente 

- Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo-Membr0 

-Maria Luciana Goulart de Castro - Membro 

-Sônia Roseni Costa - Membro 

-Sávia Viiela G0u1art Queiroz - Membro 

-Wilson Faria Figueiredo - Membro 

Art. 2°) A comissão ora nomeada terá poderes para conferir, supervisionar, ñscalizar e 

recusar a demonstração da prestação dc serviços conforme exigências no item 7 -L0tc 1 -7.1 e 

Lote 2 -7.2 do Anexo I- Termo de Referência do Edítal Pregão Presencial n° 0712017. 

Art. 3°) Nos casos de recusa das demonstrações dos módulos apresentados por estes 

estar em desconformidade com o edital Pregão Presencial 07l2017 e seu Termo de Referência 
Anexo I, a comissão deverá elaborar laudo circunstanciado submetendo-o a comissão de 

licitação. 

Art. 4°) O mandato dos funcionários acima nomeados será de 01(um) ano contados da 

assinatura da portaria. 

Art. 5°) Registra-se publique-se e Cumpra-se 

Piumhi~MG, 25 de outubro de 2017. 

Eng° Odécioildã Silva Melo 
Diretor Executivo do SAA 

 



 
Serviço Autonomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumthombr CNPJ:23.782.816/000110 
Autarqula Municlpal (Lei 1035l90| Praça Zeca Snares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

PARECER TÉCNICO 
Comissão designada pela Portaria n. 50l2017 

 

Aos 6 dias do mês de dezembro de 2017 reuniram-se os membros da Comissão 

Especiai designada pela Portaria n. 50l2017, formada por Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart, Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo, Maria Luciana Goulart de 
Castro, Sônia Roseni Costa, Sávia Vilela Goulart Queiroz e Wilson Faria 
Fig'ueiredo, com a finalidade de avaliar a demonstração do sistema desenvolvido pela 
empresa MFG Informática Ltda - EPP, conforme apresentação feita pelos seus 
técnicos em 291novembr012017. A teor do disciplinado no EditaL a atribuição desta 
Comissão é avaliar se 0 sistema oferecido atende aos requisitos mínimos constantes 
do item 7 do Termo de Referência do Edital de abertura do processo Iicitatório. A 
especificação do Edital foi apoiada em dois Iotes, sendo o Iote 1 relativo ao SISTEMA 
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA que se subdividiu em (1.1) Contabilidade, (1.2) 

Tesouraria, (1.3.) Patrimônio Públíco, (1.4) RH e foiha, (1.5) Controle de frotas, (1.6) 
Almoxarifado, (1.7) Licitação, compras e contratos, e, (1.8) Portal da Transparência - 
LAI, este, subdividindo-se em modulo de administração (dados), parâmetros de 
configuração e acesso do portal da LA!, módulo de contas públicas, módulo de 
legislação, módulo de pessoaL módulo LRF, módulo de execução orçamentária, 
módulo de compras e contratos, módulo de editais e contratos e, módulo E-SIC; ao 
passo que, o Iote 2 refere-se ao SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL A 

demonstração do sistema em questão foi realizada pela equipe técnica da empresa 
através dos profissionais, André Rodrigues Fonseca, Tiago Jesus Souza e Tomaz 
Pereira Júnior. A Comissão após detida análise da demonstração constatou o 
seguinte: 
i. O Editalfoi taxativo no sentido de exigir a integração nativa e automática entre os módulas 

do sistema de forma transparenre ao usuário, especialmente em relação a todas as áreas que 

geram fatos contábeís. Contudo, na demonstração isso não ficou muito claro, deixando a 
desejar o quesito transparência, segurança e a própria confiabilidade dos dadas. Ao que parece, 
os módulos não se integram entre si de modo que, os dados consolidados em um módulo deverão 
ser lançados manualmente em 0utr0; 
ii. A empresa não demonstrou aplicativo próprio no sistema capaz de garantir a integridade 
referencial, consisténcía, arualídade e inviolabilidade de dados, feita entre as diversas tabelas 

dos_aplicativ0s; 
iii. Constou do Ediral que 0 software deveria possuir teclas de atalho, teclas de acesso rápido e 

teclas defunções, contudo, não restou evidente na demonstração; 

iv. Igualmente, não restou clara a opção de identificação das principais operações de 

manutenção de informações realizadas por cada usuári0, com pontual identüicação da flmção 
executada, data e hora da operação, bem c0m0, controle de acesso por funções, apenas por 
módulo; 

v. Também pela análise do sistema não foi possível visualizar mecanismo de controle das 
operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo 0 usuário de qualquer 

alteração, inclusão ou exclusão de registros; ?9 Í 

QÉD 
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vi. Pela demonstraçãa não foí apresentada a possibilidade de emissão por intervalo e/0u 

aleatoriamente de notas de empenh0, subempenhos, liquidaçã0, ordens de pagament0, despesa 
extra e suas respecrivas notas de anulaçãa 

 

vii. Foi observada deficiêncía na integração do sistema quanto à geração de empenhos através 

de sofMare de suprimentos e prévia e geração automática de empenhos dafolha de pagamento; 
viii. Falta de Clareza na demonstração quanto à possibilidade de distinção de contríbuintes 
autônomos no ato do empenho, objetívando a geração do arquivo para SEFIP; 
ix. Não foi exigido mecanismo no sisrema capaz de cadastrar convênios, lançar prestação de 

contas e seu acompanhamento até aprovaçã0; 
x. Não foi demonstrada a possíbilidade de criação de maís de uma unidade na mesma base de 

dados, com contabilização distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de 

forma consolidada,^ 

xi. A empresa não demonstrou ainda a possibilídade de efetuar lançamentos de invesrimentos e 

aplicações pela tesourariag independentemente, dos dados da seção de contas e consum0; 

xii. No que se refere ao módulo e-sic - Serviço de Informação ao Cidadãa a apresentação foi 
apenas de seu layouL contudo, não demonstrada sua integração ao módulo Portal da 
Transparência; 
xiii Não foi demonstrada a existência no sofhvare de gerenciamento de banco de dados com 
controle tmnsacional e recursos para garantir a integridade e recuperação dos dados através 
de r_ecovery; 

xiv. Igualmente, quanto ao subirem 7.]. 7 - Licitações, compras e contratos, nãofoi demonstrada 
a possibilidade de transjízrência ao próximo colocado nos casos de interposição de recurso, 
anulação e revogação do processo, bem com0, de registro de rescisão do contraro ou aditiv0, 
informando 0 motivo, data do termo e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento 
Iegal e imprensa oficial e, sefor o caso, passar 0 saldo para 0 segundo colocada 
Por fim, em relação às exigências peculiares aos módulos “Patrimônio Público”, 
“RH e folha”, “Contro|e de frotas”, “Almoxarifado” e ao lote “sistema de gestão 
comercial”, as chefes de seção e membros desta comissão, Sônia Roseni Costa, 
Maria Luciana Goulart de Castro e Rosilaine Ferreira Silva Figueirédo, concluíram 
a partir da apresentação do sistema, sua conformidade com as exigências do 
EditaL 

   ira Barros Goulart Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
Chefe de Set ' trativo e Financeiro Chefe da Seção de Contas e Consumo  

Sônia Roseni Éíosta 

Chefe . e Apoio Chefe da Seção de Patrimônio, Material e 

Administrqtivon Í Tmnsportg 
  

Sá ia Vi Goulart Queiroz Wilso Faria Figueiredo 
Con ora Técnico em Informática  



REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - PARECER 

Assuntoz REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - PARECER 

De: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 12/12/2017 08:51 
Para: paulocruz@mgfinformatica.com.br 

A 

MGF INFORMÁTICA LTDA - EPP 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N9 o7/2o17 

PROCESSO LlCITATÓRIO N9 253/2017 

Encaminhamos em anexo para conhecímento o Parecer Técnico da Comissão a respeito do 
sistema apresentado por V. Sê., podendo, caso queira e em atenção ao princípio do 
contraditório , apresentar as iustificativas e os esclarecimentos que entender pertinentes no 
prazo de 10 (dez) días. 

Após a manifestação de V. Sa., o procedimento será encamínhado ao Diretor para 
de|iberações posteriores. 

Atencíosamente, 

Maria das Graças Ferreíra Barros Goulart 

Pregoeira 

 -Anexos: 

PARECER TECNICO.pdf 936KB 
^a 

1de 1 12/12/2017 09:2 



Lidas: REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - PARECER 

1de1 

Assuntoz Lidas: REFERENTE PREGÃO PRESENC1AL 07/2017 - PARECER 

De: "Pau|o Cruz" <paulocruz@mgfinformatica.com.br> 
Data: 12/12/2017 10:54 
Para: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de emaíl que você enviou 
para 
<paulocruz®mgfinformatica.com.br› em 12/12/2917 98:51 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do 
destínatário em 12/12/2917 19:54 

 

Fina1-Recipient: rfc822;licitacoesüsaaepiumhi.com.br 
0rigina1-Message-ID: <8c79cbce-4c39-a997-c232-fa859fc79691@saaepiumhi.com.br> 
Dispositionz manual-action/MDN-sent-manua11y; displayed 

12/12/201711:1 



PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - PARECER 

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - PARECER 

De: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data:12/12/2017 08z58 r 

Para: Comercial MEMORY <comercial@memory.com.br> 

A 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Ng 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 253/2017 

Encaminhamos para conhecímento o Parecer Técnico da Comíssão a respeíto do sistema 
apresentado pela licitante, MGF Informática Ltda - EPP. 

Atenciosamente, 

fPW Maria das Graças Ferreíra Barros Goulart 

Pregoeira 

-Anexos:  
PARECER TECNICO.pdf 936KB 

1 de 1 12/12/2o17 ogzz 



Fwd: Alegações sobre parecer técnico pregão 007/2017 

Assunto: Fwd: Alegações sobre parecer técnico pregão 007/2017 
De: Marcelo Galvao <mgalvaofonseca@gmai|.com> 
Data: 22/12/2017 10:21 
Para: diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Marcelo Galvao <mgalvaofonseca@gmaiI.com> 
Data: 22 de dezembro de 2017 08:46 

Assunto: Alegações sobre parecer técnico pregão 007/2017 
Para: diretoria@saaepiumhi.com.br 

Prezada Maria das Graças 

Pregoeira do SAAE de Píumhi 

Segue anexo nossas argumentações sobre o parecer técnico da comissão para avaliação de 
nossa demonstração dos sistemas do processo referido acima. 

Att 

Marcelo Galvão Fonseca 
MGF Informática Ltda 

-Alegações Parecer Técnico 001.jpg  

1 de 4' 22/12/2017 10:22 



me Aleggções sobre parecer técníco pregão 007/2017 

-Anexos:  
Alegações Parecer Técnico 001.jpg 

Alegações Parecer Técnico 002.jpg 
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liustríssima Comisàão Técnica (Portaria 50l2017) 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - MG 

Setor de Compras e Licitações 

AIC Marla das Graças Ferrelra Barros Gouiart 

Ref. Pregão presenciai 007l2017, processo 253I2017 

Prezados membros da comissão de avaliação técnica 

Inicio minhas considerações destacando que do Lote OL onde constam oito módulos ______.__.. 
descritos, a metade deles (quatro) e todo o LoteOZ receberam avafiação positiva, ao processo _-.$=---- 
de demonstração a esta comissão. 

Das nossas argumentações sobre as alegações dos itens que não atenderam ao edítak 

1) 

2) 

31 

 

0 termo de referência apresentado no editai do referido pregão, dífere dos termos 

adotados nas anteríores contratações que se renovaram nos úitímos 28 anos em que 
atendemos ao SAAE de Piumhâ. O que queremos destacar neste argumento, é que durante 

todo este tempo transcorrido, nossos sistemas sempre atenderam às exigências prcpostas, 

e durante toda sua execução, sempre que novos recursos eram demandados, sempre os 

providencíamos de forma satisfatória, c0nforme se comprova pelo número de vezes que 

logramos sucesso na tentativa de renovar as contratações. 
Ao propor novo termo de referência a1gumas características solicitadas diferem das 

características dísponíveis em nossos sistemas, seja porque são funções que se procedem 

de forma simplesmente diferente, ou pórque são funções que nuwgg 
demandadas, e portanto até então inexistemes em gosso sistema. 

Ao deparamos peIa primeira vez com o termo de referência proposto, alegamos em 

contato direto com os responsáveis pela montagem do termo de referência, que faltou 

propor no editai a Ma como estas cara ír ' 7.;,;;_ .vaI'-o,g_, t .n._k-u,-_n_ e. 
Tradicíonalmente, quando exigêncías deÊa natureza são colocadas, são também 
apresentados no corpo do editai a "Prova de Canceito". Ou seja, são descritos quais 

parâmetros serão avaliadgã e como eles serão avaliados. A ausência desta prova de 

conceitos culminou em não esclarecer ”como a integridade referenciaL consistênc¡a, 
atuafídade e invíolabüidade dos dados serão demonstmdas” (ítem ii reciamadoh " possuir 
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4) 

5) 

5) 

7) 

 

tecias de atalho de acesso rápidde tecias de função" (item iEi); bem como.a cobrança da 

apresentação de um “software de gerencíamento de banco _de dados, controle transacíonai 

e recursos para garantír a íntegridade e recuperação de dadas através de recovery" (item 

xiií). 
Ainda pela ausência da “Prova de conceito", não foí fprmaljzada a forma de veriñcação de 

aiguns Etens que apesar de reciamados como "nãWs”, são funções que 

efetivamente exístem e estão dísponíveís no sistema, apsabenwzxi ' 
O desenvolvimento de sistemas de programas de computador, é ativídáde extensa, lenta e 

que demanda intensa veriñcação quanto à exatidão dos resuitados promovidos. Por vezes 

o tempo para apresentar a disponibiiidade de recursos recém desenvolvídos não coras_egue 

aicançar o calendário como que é exêgida Os itens vii ”¡ntegração do sisterna da fofha de' 
pagamentos para geração de empenhos na contabilidade” e o ítem xii “módufo e-$ic 

Integrado ao Portal de Transparência” estão em sua fase finaE de desenvoivimento e tesggs 

pará 1iberagão ggral a nossggclm nte5. A datg Erígíãtàêgaãipggafçíog de 39 qgjzaggírvo 
dgkgpàa _ rr h __ W W H ' RWÊ 7 

Por fim, os itens i, ¡v, vii, ix, x, e xiv descritos como não atendendo à conformidade com o 

termo de referência do editaL são demandas mggêg naturgis, perfeitamente plausíveis___de 

seremgcopgiís a ncssos sistemas, LW _; á 

Em resumo, dos oito, quatzoi móduios foram rejeitados p.or..,qua_torze ”rec|amaç§es'_' __ 

apontadas, sendo que apenas seis são de fato novos recursos que estes sistemas não 

contemplam A considerar do unãverso total de recursos que estes sistemas efetivamente 
reafizam, estes seis recursos representam menos de 1% do todo. 

Sendo assim, entendo que estas demandas, justas, seriam classificadas como 

gemandas comuns, como tantas outras que já nos foram apresentadas no passado e 

ímpiementadas sem a menor diñcuidade. 

Díante de sua proposição do aditamento do atuai contrato de tocação do sistema, 

solicito sua aceitação às demonstrações realizadas e sugiro estabetecermos um crono rama_ 

para desenvolvimento destas novas características dos sistemas dentro go plgzo gíiestç 

adêtamento, quando ñnaiizado, passar 
'="":_"°_"'. 

refendo acrma. 

 

dotar o novo contrato resultante do próceSso 

 ' ' u 
Mar el Galvão Fonseca 

Diretor GF Informática Ltda 

Passos, MG, 1 de dezembro de 2017 
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l|ustríssima Comissão Técnica (Portaria 50l2017) 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - MG 

Setor de Compras e Licitações 

AIC Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Ref. Pregão presencial 007I2017, processo 253l2017 

Prezados membros da comissão de avaliação técnica 

Inicío minhas considerações destacando que do Lote 01, onde constam oito móduios 

descritos, a metade deles (quatro) e todo o Lote 02 receberam avaliação posítiva, ao processo 

de demonstração a esta comissão. 

Das nossas argumentações sobre as alegações dos itens que não atenderam ao edital: 

1) 

2) 

3) 

0 termo de referência apresentado no edital do referido pregão, difere dos termos 
adotados nas anteriores contratações que se renovaram nos últimos 28 anos em que 
atendemos ao SAAE de Piumh¡. O que queremos destacar neste argumento, é que durante 

todo este tempo transcorrido, nossos sistemas sempre atenderam às exigências propostas, 

e durante toda sua execução, sempre que novos recursos eram demandados, sempre os 

providenciamos de forma satisfatória, conforme se comprova pelo número de vezes que 

Iogramos sucesso na tentativa de renovar as contratações. 
Ao propor novo termo de referência algumas características solicitadas diferem das 

caracteristicas disponíveis em nossos sistemas, seja porque são funções que se procedem 

de forma simplesmente diferente, ou pórque são funções que nunca antes haviam sido 

demandadas, e portanto até então inexistentes em nosso sistema. 
Ao deparamos pela primeira vez com o termo de referência proposto, alegamos em 

contato direto com os responsáveis pela montagem do termo de referência, que faltou 
propor no edital a forma como estas características seriam avaliadas tecnicamente. 
Tradicionalmente, quando exigências desta natureza são colocadas, são também 

apresentados no corpo do edital a “Prova de Conceito”. Ou seja, são descritos quais 
parâmetros serão avaliados e como eles serão avaliados. A ausência desta prova de 

conceitos culminou em não esdarecer ”como a integridade referenciaL consistência, 

atuaHdade e ínviolabílidade dos dados serão demonstradas” ütem ii reciamado); " possuir 

Rua dos Brandões, 231 - 3° andaL Passos - MG, CEP 37.900~104 (35)3521.8361 www.mgfinformatica.com.br Págz 

 



 
  

_ krimnútiua 

MGF Enfomática Ltda 

teclas de atalho de acesso rápido e teclas de funçõo" (item iii); bem como a cobrança da 

apresentação de um ”software de gerencíamento de banco de dados, controle transacíonai 
e recursos para garantír a íntegrídade e recuperação de dados através de recovery” (¡tem 

xiii). 4) Ainda pela ausência da "Prova de conceito”, não foi formaIizada a forma de verificação de 

alguns itens que apesar de reclamados como ”não demonstrados”, são funções que 

efetivamente existem e estão disponíveis no sistema, a saber, os itens v, vi e xi. 
5) 0 desenvolvimento de sistemas de programas de computadon é atividade extensa, Ienta e 

que demanda intensa verificação quanto à exatidão dos resultados promovidos. Por vezes 

o tempo para apresentar a disponibilidade de recursos recém desenvoividos não consggue 
alcançar o calendário como que é exigido. Os itens vii ":'ntegração do sistema da folha de' 
pagamentos para geração de empenhos na contabilídade” e o item xii "módulo e-$íc 

integrado ao PortaI de Transparêncía" estão em sua fase final de desenvolvimento e testes 
para liberação geral a nossos cIientes. A data prevista de sua liberação é de 30 de janeiro 

de 2018. 
6) Por fim, os itens i, ¡v, vi¡, ix, x, e xiv descritos como não atendendo à conformidade com o 

termo de referência do edita|, são demandas muito naturais, perfeitamente plausíveis de 

serem acopladas a nossos sistemas. ' 

7) Em resumo, dos oito, quatro módulos forarn rejeitados por quatorze "reclamações" 
apontadas, sendo que apenas seis são de fato novos recursos que estes sistemas não 

contemplam A considerar do universo total de recursos que estes sistemas efetivamente 

realizam, estes seis recursos representam menos de 1% do todo. 

Sendo assim, entendo que estas demandas, justas, seriam cIassificadas como 

demandas comuns, como tantas outras que já nos foram apresentadas no passado e 

impiementadas sem a menor dificuldade. 

Diante de sua proposição do aditamento do atual contrato de locação do sistema, 

solicito sua aceitação às demonstrações realizadas e sugiro estabelecermos um cronograma 
para desenvolvimento destas novas características dos sistemas dentro do prazo deste 

aditamento, quando finalizado, passar dotar o novo contrato resultante do processo 

LÁWUXW 
Mar e1 Galvão Fonseca 

Diretor GF |nformática Ltda 

Passos, MG, 21 de dezembro de 2017 

referido acima. 
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Serviço Autonomo de Água e Esgoto 
diretoria saae iumhi.com.br CNPJ:23.782.816/000110  

Autarqula Munícipal tLei 10351901 Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

Processo Licitatório n. 253/2017 

Pregão Presencial n. 07/2017 

A Pregoeira do Sewíço Autônomo de Água e Esgoto de Píumhi 
procedeu à abertura de Iicitação tendo por objeto a contratação de empresa para 

Iicenciamento de uso de sistemas de informática integrados de gestão adminístrativa 

e comerciaL para a gestão pública da Autarquia, com os serviços de conversão de 

dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, 

suporte técnico e acompanhamento durante a gestão contratuaL 

O instrumento contratual foi publícado na forma do art. 4°, inc. I da Lei 

n. 10.520/2002¡ credenciando para o certame duas empresas do ramoz MGF 
INFORMÁTICA LTDA e MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS LTDA. 

Por ocasião da sessão pública de abertura do certame, após a fase de 

Iances, a Iicítante MGF INFORMÁTICA LTDA venceu o lote I em que concorreu com 

a outra empresa. Quanto ao Iote II a Iicítante MGF INFORMÁTICA LTDA concorreu 

sozinha, sendo ao final da negociação declarada vencedora, porquanto, o preço fínal 
ofertando em lance ficou abaixo do valor de referêncía do EditaL 

Após foi procedida à abertura do envelope contendo a habilitação 
jurídica da referída empresa, constatand0-se sua conformidade com o exigido no 
EditaL 

Cumprida a fase do inc. XV do art 3° da Leí n. 10.520/2002 (declarada a 

vencedora do certame) e a teor do registrado em ata, não tendo havido manifestação 

ímediata da intenção de recurso, a Pregoeira encerrou a sessão, desígnando data 

para demonstração do sistema oferecido à Iocação pela empresa vencedora do 
certame. 

Ressalta-se que, a teor do Título XIII do EditaL a apresentação do 

Sistema peIo vencedor e a aprovação dessa amostragem é condição para 

adjudicação e homologação do certame. W 
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díretoría saae lumthormbr CNPJ:23.782.816I000110 
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A apresentação do sistema ocorreu na data designada, tendo a 

Comissão emitido seu Iaudo técnico onde apontou ausência de demonstração de 

alguns itens, do que, a empresa vencedora foi cientificada, apresentando 

manifestação, seguida de um parecer da Iavra do Técnico em Informática do SAAE 

Dessa forma, o processo está sendo encaminhado para defiberação do 

Diretor do SAAE, que antes de impulsíoná-Io, solicitou um Parecer Jurídica 

Pois bem, vamos ao Parecer! 

Analisando ao que consta dos autos percebe-se que até o momento a 

Pregoeira o conduziu-o em conformidade com a Lei n. 10.520/2002, restando 

pendentes ainda as fases de adjudicação e homologação. 

Pelo contexto do título XIII do Edital é condição de adjudícação e 

homologação, a aprovação do software oferecido à locação pela vencedora do 
certame. k 

E, evidentemente, o critério dessa avaliação não deve perder o norte 
preconizado na parte ñnal do inc. X do art. 4° da Lei n. 10.520/2002: observãncia das 

especiñcações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital 

Importante ainda não perder de foco, neste caso, os princípios 
constantes do art. 3° da Lei n. 8666/93: 

"Art. 39 A Iicitação destína-se a garantir a observância do príncípio 
constitucíonal da isonomía, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

adminístração e a promoção do desenvolvímento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básícos da 
Iegalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publícidade, 
da probidade adminístrativa, da vincuIação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetívo e dos que Ihes são correlatos 

§ 19 . É vedado aos agentes públicosr 
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I - admitin prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, ínclusive nos casos de socíedades cooperatívas, e estabeleçam 
preferêncías ou distinções em razão da naturalídader da sede ou domicílio dos 
licítantes ou de qualquer outra círcunstância impertinente ou írrelevante para 

o específico objeto do contrato, ressaivado o dísposto nos §§ 5g a 12 deste 
artígo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991: fRedação 
dada Dela Lei n° 12.349, de 2010). (...)". 

Dessa forma, considerando a caracterização do objeto no instrumento 
convocatório, o Parecer da Comissão desígnada pela Portaria n. 50/2017, a 

manifestação da Iicitante vencedora do certame e o parecer do responsável peía 

informátíca do SAAE, entendo que o procedimento já se encontra amadurecido o 

bastante para deliberação do Diretor, atentando-se para tanto, aos dispositívos Iegais 
supra mencionados. 

É o pa recer, sub censura. 

Píumhí, 26 de dezembro de 2017. 

Adv. Elo e ouza Sílva 

OABlMG 89.733 
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Serviço Autõnomo de Água e Esgoto 

díretoria saae iumhi.com.br CNPJ:23.782.816I000110  
Autarquia Municipal (Leí 10351901 Praça Zeca Soares, 211- 37925~000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

DECISÃO 

Processo Licítatório n. 253/2017 

Pregão Presencial n. 07/2017 

Cuida-se de procedimento licitatório instaurado com 0 objetivo de contratar 

empresa para licenciamento de uso de sistema de informática integrado de gestão 
Admínistratíva e Comercial. 

O processo tramitou regularmente pelas fases do pregão deñnidas pela Lei n. 
10.520/2002, tendo sido declarada vencedora a empresa MGF INFORMÁTICA LTDA. 

Em cumprimento ao disposto no título XIII do Edítal foi feita a apresentação 

do sistema pela empresa vencedora à Comissão Técnica designada pela Portaria n. 50/2017. 

A Comissão emitiu parecer concluindo pelo cumprimento íntegral das 

exigências peculiares aos módulos °°patrímôní0 público”, “RH e folha”, “controle de frotas” e 

“almoxarifado” e do lote “sistema de gestão”. 

Em relação aos módulos °°licitaçã0, compras e contratos°°, °°contabilidade°° e 

°°tesouraria” a comissão entendeu que alguns dos itens não foram apresentados por ocasião da 

demonstração do software. 

Foí aberta Vista desde Parecer da Comissão à licitante vencedora que se 

manífest0u, aduzindo em síntese, que 0 termo de referência do edital trouxe funções novas até 

então ínexistentes em sua pIataforma, dernandando aperfeiçoamento do seu sofmare 

Añrmou que o Edital não foi claro a respeito dos paràmetros de avaliação no 
que se refere à prova de conceito, contud0, salientou a existência no seu sistema de itens tidos 
como não demonstrados. 

Pontuou em relação outras observações a respeito do sistema que se tratam de 

demandas plausíveis de serem acopladas ao software e, ao ñnaL asseverou que as observações 
da Comissão representam apenas 1% de todo 0 emaranhando de exigências atinentes ao 
sistema licítad0. 

Pois bem, analisando o parecer do responsável técnico pela informática do 
SAAE, veriñca-se que os itens tidos como não demonstrados pela Comissão podem ser 

acoplados ao softwara 

MJ 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
dlretorla saae iumhi.:om.br CNPJ:23.782.816I000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035I90) Praça Zeca SOares, 211- 379254000 PIUMHlIMG -Telefax 37-3371~1332 
 

Irnportante pontuar ainda que no caso, a Comissão não reprovou 0 Sistema 

apresentado, apenas fez algumas constatações, as quaís podem ser acopladas regularmente, 
conforme manifestação da licitante e parecer do técnico em informática do SAAE. 

É fato que, eventual desaprovação deveria ser motivada conforme asseverou 0 

subitem 3 do Título XIII do EditaL lado outro, demandas pontuais poderão ser acopladas por 

ocasião de conversã0, implantação e migração de clados, sob pena de rescisão do contrato e 

aplicação de sanções ao contratado inadimplente. 

Noutro giro, não se pode perder de vista que o critério de julgamento desta 

licitação foi 0 menor preço por lote, 0 que restou atendido pela licitante Vencedora tanto no 

lote da Gestão Comercial, como naquele da Gestão Administrativa. 

Ademais, a Pregoeira e sua equipe de apoío já atestaram a regularidade jurídica 
e ñscal da empresa ao que foi exigido no EditaL contra 0 que, não houve manifestação de 

recurso pela outra licitante. 

Nesse sentido, autorizo o prosseguímento do feito, lavrando-se Ata de 
Adjudicação dos lotes licitados à empresa MGF INFORMÁTICA LTDA, dando-se assim 

regular prosseguimento ao processo de 1icitaçã0. 

Piumhi, 26 de dezembro de 2017. 

ñ 

Odécio dJJ Silva Melo 
Diretor EXecutivo do SAAE 



REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 07/2017 - DECISÃO DIRETOR 

Assunto: REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 07/2017 - DECiSÃO DIRETOR 

De: María Das Graças <1icitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 03/01/2018 15:55 
Para: paulocruz@mgfinformatica.com.br 

A 

MGF INFORMÁRTICA LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N9 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 253/2017 

Encaminhamos em anexo a Decisão do diretor executivo do SAAE a respeito do Parecer 
Técnico da Comissão designada pela portaria 59/2017 bem como das argumentações 
apresentadas por essa empresa MGF Informática Ltda referente a avaliação de 
demonstração dos módulos Sistema de Gestão Administrativa e Sistema de Gestão 
Comercial , para sua apreciação e conhecimento. 

Atenciosamente, 

María das Graças 

Licitações e Contratos 

 -Anex0$ 

DECISAO PREGAO 07 2017.pdf 1,0MB 
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Lidas: REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 07/2017 - DECISÃO 

Assuntoz Lidas: REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 07/2017 - DECISÃO DIRETOR 

De: "Pau|o Cruz". <pau|ocruz@mgfinformatica.com.br> 
Data: 04/01/2018 09:25 
Paraz Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de email que você enviou 
para 
<paulocruzümgfinformatica.com.br> em 03/01/2918 15:55 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exíbida no computador do 
destinatário em 94l01l2018 09:25  
Fínal-Recipient: rfc822;licitacoesâsaaepiumhi.com.br 
Original-Message-ID: <a4e21293-5259-39e5-2a98-dblecb7818b2@saaepiumhi.com.br> 
Disposition= manual-actíon/MDN-sent-manua11y; displayed 

1 de 1 o4/o1/201a 09:34 



REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - DECISÃO DlRETOR 

Assunto: REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - DECISÃO DIRETOR 

De: Maria Das Graças <|ícitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 03/01/2018 16:O7 

Para: Comercial MEMORY <comercial@memory.com.br> 

A 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 253/2917 

Encaminhamos em anexo a Decisão do diretor executivo do SAAE referente a avaliação 
de demonstração dos módulos Sistema de Gestão Administrativa e Sistema de Gestão 
Comercial , para sua apreciação e conhecimento. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

 -Anexos: 

DECISAO PREGAO 07 2017.pdf 1,0MB 

1 de 1 03/01/2018 16:07 



Conñrmação de leitura (exibida) - REFERENTE PREGÃO PRESE... 

Ç 

§ 1de2 

lf 

Assunto: Confirmação de Ieitura (exib¡da) - REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - 

DECISÃO DIRETOR 

De: Comercial MEMORY <comercial@memory.com.br> 

Data: 03l01l2018 16:46 
Para: Maria Das Graças <|icitacoes@saaepiumh¡.com.br> 

Esta é uma confirmação de leitura para a mensagem que você enviou para 

comercíal®memorv.com.br. 

Nota: esta confirmação de leítura somente informa que a mensagem foi aberta no 
computador do destínatário. Não há garantia que o destinatárío tenha lído ou 

compreendído o conteúdo da mensagem. 

'- MDNPart2.txt  
Reporting~UAz Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOWG4; rv:52.0) Geckolzeloelel 
Thunderbird/52.5.0 
Fina1-Recipient: rfc822;comercia1@memorv.com.br 
0ríginal-Message-ID: <391c2d1b-91f1-db1c-354e-a@8dce831249@saaepiumhí.com.br› 
Dispositionz manual-action/MDN-sent-manua11y; displayed  MMDNPHBIA 

Return-Path: licitacoes@saaepíumhi.com.br 
Received: from mail.memory.com.br (LHLO maíl.memory.com.br) (192.168.1.2) by 
mail.memory.com.br with LMTP; wed, 3 Jan 2018 16:08:30 -0290 (BRST) 

Received: from localhost (loca1host [127.0.0.1]) 
by mail.memory.com.br (Postfix) with ESMTP id eDD56981777 
for <comercia1©memory.com.br>; Wed, 3 Jan 2018 16:08:22 -azee (BRST) 

X-Spam-Flag: NO 

X-Spam-Score: 5.a44 
X-Spam-Level: ***** 
X-Spam-Status: No, score=5.044 tagged_above=-19 required=6.6 

tests=[BAYES_59=e.8, DNS_FROM_AHBL_RHSBL=2.699, SPF_PASS=-9.001, 
SUBJ_ALL_CAPS=1.595, T_BIG__HEADERS_2K=6.01, 
T_FS L_HE L0_N0N_FQDN_2=e . 01 , T__LONG_HEADER_LINE_320=0 .a1 , 

T_UNKNOWN_ORIGIN=0.91] autolearn=no 
Received: from mail.memory.com.br ([127.0.0.1]) 

by 1ocalhost (mail.memory.com.br [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 19924) 
wíth ESMTP íd HLSeKPfV35LV for <c0mercial@memorv.com.br>; 
wed, 3 Jan 2018 16:07:47 -0290 (BRST) 

Received: From mcegress-30-lw-166.correio.biz (mcegress-30-lw-166.correio.biz 
[191.252.30.166]) 

by maíl.memory.com.br (Postfix) with ESMTP íd 7F9D798888F 
for <comercia1®memorv.com.br>; wed, 3 Jan 2018 16:07:44 -9290 (BRST) 

X-Sender-Id: x-authuser|11cítacoes®saaepiumhi.com.br 
Received: from mcingresseeas (mcingre550905.correio.biz [10.30.225.40]) 

by mcrelay.correio.biz (Postfix) with ESMTP íd 5BBQ7A0501 
for <comercía1®memorv.com.br>; wed, 3 Jan 2018 16:07:43 -0200 (-02) 

X-Sender-Id: x-authuser|licitacoes@saaepiumhi.com.br 
Received: from mcbain9016.correio.bíz (mcbain0016.email.locaweb.com.br 
[10.3e.224.222]) 

05/01/2o13 1o:3: 



Confirmação de leítura (exibida] - REFERENTE PREGÃO PRESE... 

gg . u 

by 0.0.0.B:2500 (trex/5.9.14); 
Wed, 03 Jan 2918 15:e7:43 -0290 

X-Lw-Relay: Neutral 
X-Lw-SenderId: x-authu5er|1icitacoes@saaepiumhi.c0m.br 
Received: from mcbain0016.correio.biz (localhost [127.e.e.1]) 

by mcbaín0016.correio.biz (Postfix) with ESMTP id 567ED340354 
for <comercial@memory.com.br>; Ned, 3 Jan 2018 16:07:43 -9200 (BRST) 

Receíved: from proxy.email-ssl.com.br (bartf9943.email.10caweb.com.br 
[10.31.120.79]) 

by mcbain0016.correio.biz (Postfix) with ESMTP id 31EDGAA0354 
for <comercial@memory.com.br›; WEd, 3 Jan 2018 16:07:43 -0200 (BRST) 

x-locaweb-id: Ngv7410- 
t4f_rwa1KPRKtXCmeSSZUtkHFLC9NtCI6jhtf4A9dNUkYChGYvAszTPIIpr4yKPImHnMsBUm- 
dmn03y9BDNrszNglqhGchk8P04GHv2mPVuFoGlE4Ty8e_MGY2hSZZ4VCaIHRYN49yacQzV4P8dpr4ExkxoVr 
ke_YXT3A_oaõoBRpZmFt_CmYGt63sMBeNICbx9w5Rs7w251le= 
NmMZOTYzNjk3NDYxNjM22jY1NzMOMDczNjE2MTY1NZA20TC1NmQZODY5MmU2MzZmNmQyZTYyNzI= 
X-LocaWeb-COR: locaweb_2999_x-mail 
X-AuthUser: licítacoes@saaepiumhi.com.br 
Receivedz from [192.168.0.114] (unknown [177.52.52.2]) 

¡~\ (Authenticated sender= lícitacoes@saaepiumhi.c0m.br) 
by proxy.email-ssl.com.br (P05tfix) with ESMTPSA id 0591E1480C11 
for <comercia1®memorv.c0m.br>; Wed, 3 Jan 2018 16:97:41 -0200 (BRST) 

T0: Comercíal MEMORY <comercial@memory.com.br> 
From: =?UTF-8?Q?Maria_Das_Gra=c3=a7as?= <licitacoes@saaegiumhi.com.br› 
Subjectz =PUTF-8?Q?REFERENTE_PREG=C3=830_PRESENCIAL_07/2017_-_DECIS=C3=830_D?= 

=?UTF-8?Q?IRETOR?= 
Message-ID: <391c2d1b-91f1-db1c-354e-a98dce831249@saaepiumhí.com.br> 
Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?Maria_Das_Gra=c3=a7as?= 
<licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Date: wed, 3 Jan 2018 16:07:05 -0290 
User-Agent: Mozilla/5.B (Windows NT 19.0; wow64; Pv:52.6) Geckolzeleelel 
Thunderbirdl52.5.e 

MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multípartlmixed; 
boundary=" ------------ 05610C5DD3A4121ABCF16847" 

Content-Language: pt-BR 
X-0utbound-RspamD: yes 

./ñ\ X-MC: yes 
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M DN Pa rt2.txt 279 bytes  
MDNPart3.txt 3,4KB 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.81 

Piumhi - MG 
 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 25312017 

 
 

* SAAE-PIU 05l2017, reunidos nesta data, processaram a Iicitação 00712017 na modalidade Pregão presenciaL 
W O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores. nomeados pelo(a) PORTARIA í decorrente do processo 253l2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 5 

22.719.918/0001-28 MGF ENFORMATICA LIMITADA EPP 112.500,00 

ÍW Assim, adjudico a presente Iicntaçào para o(s) Iicitante(s) supracitado(s). pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi - MG, terça-feira, 2 de janeiro de 2018 

 

 

Sistemaz MGFCompras - TermoDeAdáudicacaom .rpt * Protz 6912018 



Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

Praça Zeca Soares, 211 23.?82.81 J .§ ' - 

Piumhi - MG  
Sistema de controle de documentos - Protocolo 

Protocolo de homologação de processo 

 
Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo Iicitatório. ) 

\ nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações. no vanr total de R$ 

% 112.500.00 (cento e doze miL quínhentos reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

Vw 

Piumhi - IVIG, terça-feira, 2 de janeiro de 2018 

JA 
Odécio d'a Silva Melo 

Diretor 

 
Protocolo ..... 121 12018 02l01l2018 00200100 

N° Processo... 7 I 2.017 

TÍpO pr008550.. Processo de compra 

Modalidade..... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade ........ Homologação 

Sigtema2 MGFCompras - TermoDeHomologacaoD1.rpt 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto Nota de Empenho 

íPraça Zeca Soares, 211 
3 CNPJ1 23.782.B1E¡0001-1Ú 

     
  

   Número 

0002312018 

Data de Emissão 

02101I2018  ÉCriada pela Lei 1035190 
_____ _§Piumhi -MG        

Favorecido: MGF 1NFORMATICA LIMITADA EPP CNPJICPF: 22.719.918l0001-28 

Inscrição Estadualz 00004795208350021 FAX: 3535218361 

Endereço: RUA DOS BRANDÕES, N°231- SALA 01 3° ANDAR - CENTRO TeI.: 3535218361 

CidadelEstadoz PASSOSIMG CEP: 37900104  
Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Elemento de Despesaz 343.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica (0953-2) 

Subelemento da Despesa: 11 - Locação de Softwares 

Fonte de Recursoz 100 - Recursos Ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral  
Compra Processo de Licitação Contrato Tipo de Empenhoz Empenho Global 

N°: 0025312017 Modalidade: Pregão N°: 0010l2018-00 Regime de Despesaz Regime Normal 

Data: 07f0812017 N°: 00007f2017 Dataz 02IO1IZU1B 

Data: 07I0512017  ^\ Ítem Descrição Unidade Qtde Valor Valor 
Unitário Total  

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SiSTEMAS DE 

INFORMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL, PARA A GESTÃO PÚBLICA DA 
AUTARQUIA "SAAE PIUMHl-MG", COM os SERVIÇOS DE CONVERSÀO DE DADOS, 

IMPLANTAÇÃQ MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES. TREINAMENTQ MANUTENÇÃQ 
SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE o PERÍODO CONTRATUAL 
COMPETÊNCIA; 

0001 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO COIVIERCIAL ENCLUINDO 1 R$395.68 395,68 
TRANSFERENCIA DO BANCO DE DADOS DO ATUAL PARA O SISTEMA CONTRATADO 

0002 SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRAPO DOS MÓDU LOS DE: REQUERIMENTOS, 12 R$4.925,36 59.104,32 
CONTAS E CONSUMQ ATENDIMENTO AO PUBLICO. DlVIDA ATEVA, AUTOATENDIMENTO VIA 

INTERNET, RECEBIMENTO DE CONTAS, ORDEM DE SERVIÇOS ON LINE. 
RECADASTRAMENTQ CONTROLE DE ETA E COBRANÇA VIA CARTÓRÊOS DE PROTESTO. 

CON FERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA AR DUIVADO NESTÀ 
AU RQUIA. 

K P HI - Plu Hl. J .   
r"~ 

\Saldo Anteriorz 310.972,52 Total Desta: 59.500.00 Saldo Atual: 251.472_52 

\Importa o presente em R$ R§59\.500,0Ncinclüenta e nove mil quinhentos reais) 

    
gww L 

Sávia ViIeE Gou1 fhueiroz - MG-109714IO-9 Odéci da Silva Melo 
ontadora Dir or Executivo  V .. 

LIQUIDAQAO ORDEM DE PAGAMENTO 
Atesto a quuidaçâo desla despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320I64) Autorizo o pagamento desta despesa (Ar1igo 63 da Lei Federal 4320164  _/___/ __l_/_ 

Odécio da Silva Mefo 
Doc: Diretor Executivo   

RECIBO DESPESA PAGA 
Recebi(emos) a imponància correspondente ao docurnento, anexo. Banco:  
Piumhi, l l Agência:  

MGF lNFORMATICA LIMITADA EPP Conta:  
Nomez Cheque n°: 

RG n°:    
Incluído por Sávia Vilela Goulad Queiroz 

       



CONTRATO 09 E 010/2018 - SAAE PIUMHI MG 

1de1 

Assunto: CONTRATO 09 E 010/2018 - SAAE PIUMHI MG 

De: Maria Das Graças <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 16/01/2018 16:53 
Paraz Iivia@mgfinformatica.com.br 

A 

MGF INFORMÁTICA LTDA - EPP 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 253/2017 

Segue anexo Contratos números 09 e 10/0218 para sua apreciação e conferencias favor 
imprimir em 02 (duas) vias colher assinaturas conforme abaixo e nos devolver para assinatura 
do SAAE para o seguínte endereço: Praça Zeca Soares n9 211- Centro - CEP 37.925-OOO - 
Piumhi-MG.: 

-Contrato 09/2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - rubrica em todas as folhas e assinatura nas 
folhas 13 e 14 do Sr. Marcelo Galvão Fonseca 

-Contrato 010/2018 - GESTÃO COMERCIAL - rubrica em todas as folhas e assinatura nas folhas 
13 e 14 do Sr. Paulo Sergio da Cruz 

Atenciosamente 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
Licitações e Contratos 
Agente Administrativo 
e-mai|:I¡c¡tacoes@saaepiumhi.com.br 
TeI.: (37) 3371 1332 
Cel.: (37) 9 9951 9754 
www.saaepiumhí.com.br 

Saae Píumhí 

ALERTA: Esta mensagem é confidencial e de caráter privilegiada É destfnada ao uso exclusivo 

do(s) destfnatário(s) referído(s) acima. Caso a presente tenha sido recebida por equívoco, por 
favoc informe-nos. A divulgação, distríbuíção ou reprodução de seu conteúdo é legalmente 
vedada. Como não podemos assegurar a Iegitimidade e integrídade da informação contfda 
nesta mensagem, as declarações feítas neia não obrigam o Saae Piumh¡.  - Anexosz 

CONTRATO 09 2018.pdf 241KB 

CONTRATO 10 2018.pdf 241KB 

 

16/01/2018 16:54 



Re: CONTRATO 09 E 010/2018 - SAAE PIUMHI MG 

1de1 

 Assuntoz Re1CONTRAT0 09 E 010/2018 - SAAE PIUMHI MG 

De: <Iivia@mgfinformatica.com.br> 
Data: 16/01/2018 17:O7 

Para: Maria Das Graças <Iicítacoes@saaepíumhi.com.br> 

Boa tarde, Maria das Graças! 
Acuso Recebimento. 

0brigada! 
Att, 
Livia 

From: Maria Das Gragas 
Sent: Tuesday, January 16, 2018 4:53 PM 

To: Iivia@mgfinformatica.com.br 
Subject= CONTRATO 09 E 010/2018 - SAAE PIUMHI MG 

A 

MGF INFORMÁTICA LTDA - EPP 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 253/2017 

Segue anexo Contratos números 09 e 10/0218 para sua apreciação e conferencias favor imprimir em 02 

(duas) vias colher assinaturas conforme abaixo e nos devolver para assinatura do SAAE para o seguinte 
endereçoz Praça Zeca Soares n9 211- Centro - CEP 37.925-000 - Piumhi-MG.: 

-Contrato 09/2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - rubrica em todas as folhas e assinatura nas folhas 13 e 14 
do Sr. Marcelo Galvão Fonseca 

-Contrato 010/2018 - GESTÃO COMERCIAL - rubrica em todas as folhas e assinatura nas folhas 13 e 14 do 

Sr. Paulo Sergio da Cruz 

Atenciosamente 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
Licitações e Contratos 
Agente Administrativo 
e-mai|:|icitacoes@§g_aepíumhi.com.br 
Tel.: (37) 3371 1332 

Cel.: (37) 9 9951 9754 
www.saaepiumh¡.com.br 
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podemos assegurar a legitimidade e íntegridade da ínformação contída nesta mensagem, as declarações 
feítas neia não obrigam o Saae Piumhi 
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_CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PA_R¡_A LICENCIAMENTO DE_ 
uso DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADO DE 

GESTÃO COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2o17 
PREGÃO PRESENCIAL N° o7/2o17 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CONTRATO N° 10/2018 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, 
casado, Engo Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, 
portador do CPF n° 236.095.166/15 e RG n° M.645.658 SSP/MG residente e 

domicíliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 
10.520/02, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui 
o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal 
da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 
com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas 
Iegais aplicávei5, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017, por deliberação da Pregoeíra Oficial e 
Equipe de Apoío, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da 
Silva Melo, e a empresa MGF INFORMÁTRICA LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF n° 22.719.918/0001-28,estabe|ecida na Rua dos Brandões N0 231, 
30 ANDAR, SALA 01, Bairro Centro, na cidade de Passos -MG, representada 
neste ato peIo seu represente Iegal: Sr. Paulo Sergio da Cruz, brasileiro, 
casado, comerciante , portador da carteira de identidade n° M-3.499.862 
SSP/MG e CPF n° 590.847.236-00, doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o resultado do procedimento Iicitatório na modaiidade Pregão 
Presencíal, homologado em 02/01/2018, fica justo e contratado sob 0 regime 
da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteríores alterações, 
observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para 
Iicenciamento de uso de sistema de informática integrado de Gestão 
ComerciaL para a gestão pública da autarquia SAAE Piumh¡-MG, com os 
serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré- 
existentes, treínamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento 
durante o período contratua1, conforme Anexo I _ Termo de Referência. 
Serviço(s) esse(s) adjudicado(s) neste ato à Contratada em decorrência da 
Licitação supracitada, segundo a Proposta e demais peças integrantes do 
Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se 
a este instrumento, independente de sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA -PRAZOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Parágrafo Primeiro: CRONOGRAMAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS= 
-0 prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos, a 

contar da data de assinatura do contrato, podendo a duração estender-se 
pelo prazo Iegal previsto no artigo 57, IV, da Lei 8666/93. 
-Os padrões de qualidade no âmbito desta contratação, serão aferidos com 
base no atendimento dos serviços realizados, e de acordo com os requísitos 
estabelecidos pelo SAAE neste EditaL 
-Quaisquer serviços prestados ao SAAE pela gestão do contrato que não 
atendam aos padrões de qualídade serão rejeitados, não sendo objeto de 
faturamento e sujeitando-se ainda, a CONTRATADA as penalidades 
correspondentes a atrasos nos cronogramas citados neste Item. 
-A contratada deverá observar além das obrigações descritas na Cláusula 
Quarta do Edital, as citadas abaixoz 
-Refazer serviços nos prazos estabelecidos, quando eles apresentarem 
padrões de qualidade inferiores aos definidos no edital, sem ônus adicionais 
para a CONTRATANTE. 
-Manter os seus técnicos informados quanto às normas discíplinares da 
CONTRATANTE, exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à 

utilização e segurança das instaiações. 
-Credenciar junto à CONTRATANTE os profissionais da CONTRATADA 
autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como daqueles que 
venham a ser designados para prestar serviços nas suas dependências. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS REFERENTES AO SISTEMA SOLICITADO 

Parágrafo Primeiro: Durante o período de conversão, implantação e 
treinamento dos usuários a hora técnica correrá por conta da contratada. 
Durante este período a contratada deverá manter técnicos necessários na 
sede do SAAE até que sejam concluídos os trabalhos desta etapa, e que serão 
Iiberados, mediante atestado emitido pelo SAAE certificando a conc|usão 
desta eta pa 
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Parágrafo Segundo: 0 sistema deverá ser fornecido sem Iimite de usuários, 
sendo que, atuaimente estima-se um total de 10 operadores. 

Parágrafo Terceiro: 0 Sistema deverá atender aproximadamente 14.000 
(quatorze doze miI) Iigações de água e esgoto. 

Parágrafo Quarto: O sistema proposto deverá utilízar banco de dados 
compatível com SQL-Server ou oracle ou InterBaselFirebird. 

Parágrafo Quinto: 0 banco de dados deverá suportar o volume de dados 
disponível sem Iimite do aumento de informações. Não poderá representar 
custos individualizados ou mascarados dentro da proposta para o SAAE 
Deverá ser disponibilizada Versão para instalação em todos os equipamentos 
que forem necessários, sem necessidade cle compra de licenças de uso ou 
qualquer outro tipo de direito sobre 0 software. 

Parágrafo Sexto: O custo de aquisição, manutenção e atualização do banco 
de dados será por conta da contratada, não gerando nenhum ônus para o 
SAAE de Piumhi-MG. 

Parágrafo Sétimo: 0 Sistema de Gestão Comercial deverá possibilitar sua 
execução nos sistemas operacionais Windows 7 , 8 e 10. A máquina onde 
será instalado 0 servidor da solução possui o sistema operacional Windows 
server 2012 standard Iogo também deve ser compatível com esta versão de 
sistema operacional, visto que o SAAE de Piumhi-MG já possui um parque 
tecnoiógico composto por estas plataformas Windows. 

Parágrafo Oitavo: O contratante será responsável em prover todas as 
rotinas para o controle e realização do backup dos dados do sistema durante 
a execução do contrato. 

Parágrafo Nono: Manter site onde divulgará suas informações técnicas e 
oferecer download (de acesso restríto ao clíente) das versões atualizadas do 
sistema contratado. 

Parágrafo Décimo: A Implantação consiste na carga dos dados, instalação 
e dísponibilização do software nos servidores e estações de trabalho 
disponíbilizadas peIo SAAE de Piumhi-MG. 

Parágrafo Décimo Prímeiro: A Conversão de dados consiste na migração 
para os respectivos softwares, conforme Título 4, item 4.1 e sub~item 4.1.2. 
do Anexo I- Termo de Referência. 

Parágrafo Décimo Segundo: O Suporte Técnico, as Atua|izações e o 
Atendimento Técnico, consistem em: Adequação do software às alterações 
das Iegislações, federa|, estadual e municipal; Serviços técnicos que 
demandam profissionais especializados nas áreas em que atue o Iicitante, 
consistindo em respostas verbais ou por escrito de questionamentos 
formulados pelo SAAE, relacionados à adequação de casos concretos aos 

bi 
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recursos do software, para que os mesmos possam atingir o objetivo desta 
Iicitaçã0. 

Parágrafo Décimo Terceiro: 0 Treínamento dos servidores dos módulos 
descritos deverá ser efetuado com a transferência de conhecimento 
tecnológico a serem implantados nesta etapa. O conhecimento tecnológico 
deverá ser repassado aos servidores designados pelo SAAE de Piumh¡, a fim 
de que possam acompanhar todas as fases de implantação dos referidos 
softwares e habilitados a executar as tarefas de operação e gestão do 
sistema. O treinamento prático deverá possibílítar todas as operações de 
inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada te!a, bem como os 
cálculos e processos, emissão de relatórios e sua respectiva análise. Durante 
o treínamento os usuários terão acesso a todas as informações necessárias 
para a operação do sistema, compreenderão o papel das funções do sístema 
e a mudança da sua rotina de trabalho para a nova rotina com o uso do 
sistema. 

CLÁUSULA QUARTA~ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada= 

a)Cumprimento íntegral do objeto deste contrato; 
b)Execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena 
de aplicação de sanção, nos termos do edital ao qual este contrato se vincu!a, 
salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 
c)Atender as solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, 
procedimentos de controle administrativos, cronogramas físicos que venham 
ser estabelecídos pelo SAAE DE Piumhi-MG. 
d)Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nísto 
incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdencãárias, bem 
como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, 
exceto os casos expressamente previstos neste ínstrumento; 
e)Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto 
materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, 
causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de 
qualquer de seus empregados ou prepostos, se comprovada ser de sua 
exclusiva responsabilidade. 
f)Guardar sígilo absoluto sobre todas as informações recebídas do SAAE de 
Piumhi-MG e, bem assim, daquelas que venha a Ievantar ou conhecer durante 
execução do contrato, as quais não poderão ser utilizadas, sob qualquer 
pretexto, para finalidades outras que não a do cumprimento do objeto 
Iicítado. 
g)Cuidar para que os eIementos/dados utilizados na execução dos serviços 
contratualmente previstos recebam tratamento sigiloso por todos e quaisquer 
de seus profíssionais envolvidos no contrat0, obrigando-se ainda a não 
reproduzi-Ios ou cedê-Ios sem prévia e escrita autorização do SAAE de 
Piumhi-MG. 
h)Assumir os riscos inerentes às atívidades; 
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i)O (a) Contratado (a) não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou 
despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maíor; 
j)manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por eIe (a) assumidas, com todas as condíções de habilitação 
e qualificação exigidas na Leí n° 8.666/93 e suas alterações e no edítal do 
presente processo. 
k)Fornecer e manter atualizados todos os módulos dos sístemas cobertos por 
este Edital, fornecendo prontamente as novas versões que venham a ser 
Iíberadas e contenham alterações, acréscimos de rotina ou melhorias de 
desempenho, de forma geral, mantendo a compatibilidade com as 
customizações já realizadas no ambiente da CONTRATANTE. 
I)Manter atualizado os sístemas, com relação a variáveis normalmente 
alteradas por Iegislação ou quaisquer outras causas externas de caráter e por 
determinação Iegal ou governamental, desde como o desenvolvimento de 
novas funções ou novos relatórios, de modo que sua implementação ocorra 
a tempo de ser atendida a determinação contida na Iei, decreto ou 
regulamento pertinente. 
m)Garantir que as correções fornecidas não afetem as aplicações já 
desenvolvidas e os dados armazenados, e que estejam em funcíonamento 
com o ambiente operacional da CONTRATANTE 
n)0ferecer o atendimento em dias úteis, em horário compreendido entre 
08:00 e 17:00hs. A solicitação de suporte técnico poderá ocorrer no Iocal ou 
através de telefone, fax, acesso remoto ou e-mai| e obrígatoriamente 
registrada em serviços de apoio a usuários para suporte e resolução de 
problemas técnicos através de software próprio da CONTRATADA (HelpDesk), 
dirigidas por servídores das secretarias envolvidas com a utilização do 
produt0, a técnicos da CONTRATADA. 
o)Prestar à CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos 
necessários ao acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitad0. 
p)Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em 
estrita observâncía às normas Iegals aplicáveis. 
q)ResponsabiIizar-se integratmente pela qualidade técnica dos trabalhos por 
ela desenvolvidos e respectivos produtos. 
r)Garantir a manutenção dos sistemas, pelo período do contrato. 
s)Assumír toda a responsabilidade pelos danos que eventualmente venham 
a ser causados por seus empregados ou prepostos no desenvoivimento dos 
trabalhos. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do Contratante= 

a)Efetuar o pagamento em dia de acordo com o previsto na Cláusula Sexta; 
b)Fisca|izar e acompanhar, através dos Setores Administrativos a completa 
execução do objeto deste contrato sob os aspectos quantitativo e qualitatívo, 
detectando falhas e exigindo medidas corretívas por parte da contratada; 
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c)notificar à contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
d)proceder às advertências, multas e demais cominações Iegais pelo 
descumprimento dos termos do contrato; 
e)comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

prestação do serviço; 
f)Permitir Iivre acesso dos empregados da contratada às ínstalações onde 
serão executados os serviços, independentemente de permíssão prévia, 
desde que estejam devidamente credenciados, portando crachá de 
identificação e exclusivamente para execução dos serviços; 

g)Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O pagamento referente ao 01 do Iote II pela Imglantagão e Adaptagão 
do Novo Sistema de Gestão Comercial é de R$395,68 (Trezentos e 
noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) o qual compreenderá 
a conversão dos dad05, a comprovação de sua consistêncía, 0 treinamento 
dos usuários e a implantação definitiva, obedecerá às seguintes regras: 

O pagamento pela implantagão dos sistemas, a quaI compreenderá a 
conversão dos dados, a comprovação de sua consistência, o treinamento dos 
usuários e a implantação definitiva, obedecerá às seguintes regras: 
- 30% (trinta por cento) após a conversão dos dados e comprovação de sua 
consistência; 
- 30% (trinta por cento) após o treinamento dos usuários; 
- 40% (quarenta por cento) após concluída a implantação definitiva do 
Sistema ç comprovado o seu perfeito funcionamento mediante TERMO DE 
ACEITAÇAO expedido pelo SAAE DE Piumhi-MG. 

O valor mensal da locação com suporte e manutenção referente ao item 2 
do lote II Sistema de Gestão Comercial é de: R$ 4.925,36 (Quatro miI, 
novecentos e vinte cinco reais e trinta e seis centavos) cento e trinta 
e oito reais e doze centavos), perfazendo um valor global para o período 
de 02/01/2018 a. 31/12/2018 de R$ 59.104,32 (Cinquenta e nove 
m¡|, cento e quatro reais e trinta e dois centavos). 

 

Parágrafo Primeiro: Consíderam-se incluídas nos preços unitários brutos 
propostos todas e quaísquer despesas, díretas e indiretas decorrentes do 
serviço tais com0: mão de obra, transporte, alimentação, encargos 
trabalhistas, previdenciários e fiscais, fornecimento de todo o material para 
realização do serviço, impostos, taxas, enfim, todo e qualquer custo ou 
despesa e encargo decorrente da prestação dos serviços, objeto desta 
Iicitação. 

Parágrafo Segundo: O pagamento decorrente da concretização do otgjeto 
deste contrato será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, mensalmente, por processo Iegal, em até 07 (sete) 

dias úteis da apresentação da respectiva nota fiscanatura e estar @ 
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obrigatoriamente acompanhada das provas de regularidade da CONTRATADA 
perante as Fazendas Federal, EstaduaL MunicipaL Seguridade Social e FGTS. 
Valor este referente à manutenção e suporte do mês faturado; sob pena de 
multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura 

Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, 0 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitívo. 
Parágrafo Terceiro: O pagamento referido no parágrafo primeiro será feito 
através de degósito bancário. com crédito em conta corrente ga 
CONTRATADA sem nenhum ônus gara o SAAE 

Parágrafo Quarto: O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de 
quuidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira. 

Parágrafo Quinto: Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, 
a adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação 
da remuneração referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir 
a reclamar ou exigír a qualquer título, tempo ou forma. 

Parágrafo Sexto: O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da 
prestação de serviços, objeto desta Iicitação, nos seguintes casos: 
a - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especifícações exigidas 
no instrumento Iicitatório, o fornecedor será notificado para regularização no 
prazo máximo de 05 (cinc0 dias) úteis, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
b - Obrígação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar 0 SAAE PIUMHI-MG; 

Parágrafo Sétimo: Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos 
comprobatórios de situação regular em relação a Seguridade Social ,FGTS e 
Trabalhista ., apresentados em atendimento às exigências de habilitaçã0, 
estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a 
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade, não sendo 
permítido nenhuma cobrança adicíonal e/ou multas referente a esta retenção 
do pagamento. 

Parágrafo Oitavo: Por acordo das partes, poderá restabelecer a relação 
pactuada inicialmente entre os encargos do Contratado e a restituição da 
adminístração para ajusta remuneração da execução do servíço contratad0, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-fínanceiro inícial do 
contrato, nas hípóteses previstas no artigo 65, inciso II, \d' da Leí 8666/93. 

Parágrafo Nono: Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

Parágrafo Décimo: Em caso de irregularidade na emissão dos documentos 
fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária consignada no consignada no Programa 
17.122.0021.2158 e Elemento de Despesa= 3.3.90.39, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substítuí-Ia nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcíonal Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n0 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da 
Lei Complementar n° 101/2000. 

CLÁUSULA OITVA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato terá valídade de 363 (trezentos e sessenta e três dias 
iniciando-se na data de 02/01/2018 e encerrando-se na data de 
31/12/2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com 
vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para 0 SAAElPiumhí- 
MG, Iimítados a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II do artigo 
57 da Lei Federal 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hípóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 
8.883/94, o presente Contrato será, cancelado, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA- DO ADITAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DE 
VALORES 

O CONTRATANTE poderá autorizar alterações contratuais de que decorra ou 
não variações do seu valor, modificações de quantidade ou prazo, que 
formalize Terçno Aditivo. 
Parágrafo Unico: Os valores constantes deste contrato são ñxos e 
irreajustáveis, até que se complete 12 meses de sua execução, quando 
poderá ser solicitado sua correção para a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro, com base no IPCA - IBGE registrado nos úItimos 12 
(doze) meses do contrato, ou outro índice oficial que venha substituí-|o 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

A CONTRATADA obriga-se a manter-se em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumídas para com a execução deste contrato, inclusãve com as 
condições de habilitação e qualificação dela exigídas pela Administração 
Pública para essa contratação, durante todo o período de vigência do presente 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- GESTÃO /FISCALIZAÇÃO Do 
CONTRATO 

I-.A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 

fiscalizar o objeto desta Iicitação será os responsáveis por cacía setor, sendo: 

xa @ 

,MCÃ 
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Atendimento ao Púbiico, Contabilidade, Tesouraria, Contas e Consumo, 
Recursos Humanos, Contratos e Licitações e Patrímônio Material e 

Transporte, para validação do perfeito atendimento aos serviços contratados, 
observados os artígos 67 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 
§1° - A servidora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart matrícula 
n° 0005, atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratuaL 
§2° - O acompanhamento e a físcalização de que trata esta cláusula não 
excluem nem reduzem a responsabifidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato 
II - A fiscalização inspecionará os serviços, verificando cumprimento das 
especificações técnicas, podendo rejeítá-Ios, no todo ou em parte, quando 
estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado. 
III - A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a 

CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, 
podendo exígir a correção de serviços que julgar inaceitáveis, em comum 
acordo com a CONTRATADA. 

IV-O prazo de implantação do sístema deverá respeitar do delimitado no 
Termo de Referêncfa e ser detalhado no cronograma da proposta comerciaL 
V-O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi reserva-se o direito de 
não receber 0 serviço em desacordo com as específicações e condições 
constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades 
e sanções previstas ou rescíndir o contrato e aplicar o dísposto no art. 24, 
inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 
VI - O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o 
que em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilídades 
fíxadas pelo Código Civi|. 
VII- A fiscalização do MUNICÍPIO transmitirá por escrito as instruções, 
ordens e reclamações, competíndo-Ihe a decisão nos casos de dúvidas que 
surgirem no decorrer dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDtA - DA MANUTENÇÃO E SUPORTE 
TECNICO 

I- entende-se como manutenção a combinação de todas as ações técnicas e 
administrativas, atuadas em softwarer destinadas a manter ou recolocar os 
sistemas em seu estado normal aptos à realização das ativídades que lhes 
foram destinadas, executando todos os ajustes e reparos necessários nos 
termos e tempos fixados neste contrato. A manutenção desdobra-se em: 
Manutenção preventíva/adaptativa, corretiva e evolutíva. 
II - entende-se manutenção preventíva/adaptativa aquela destinada a evitar 
a manifestação de situações que impeçam a utilização normal dos sistemas 
e/ou visando adaptações Iegais para adequar o software a alterações cIa 

legislação. 
III. - entende-se manutenção corretiva aquela destinada a solucionar 
quaisquer situações que gerem defeítos oriundos de falhas e/ou erros que 
impeçam a utilização normai dos sístemas. 
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IV - entende-se manutenção evolutiva como aquela destinada sugestões de 
novas funcionaiâdades e/0u melhorar as características já exístentes no 
sistema, sabendo que as Solicitações para desenvolvímento, adaptações ou 
personalizações específicas para a Contratante, exceto aquelas para 
adaptação Iegal, serão orçadas e cobradas caso a casc›, mediante aprovação 
da Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que analisará o 

requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a 

proposta com os custos relatívos. 
V -Entende-se o suporte como o auxílio técnico competente para a resolução 
de situações díreta ou indiretamente relacionadas ao funcionamento 
esperado do sistema, que impeçam os usuários de exercerem suas atividades 
Iaborais cotidíanas. 
VI- As solicitações de atendimento deverão ser registradas junto à 

CONTRATADA, contendo a data e hora da solicitação, descrição do problema 
e uma numeração de controle, fornecido pela CONTRATADA. Para cada 
probíema, uma única soIicitação deverá ser protocolada. 
VII-Deverá ser garantído o atendimento, em Iíngua portuguesa, para pedídos 
de suporte no horárío das 08H às 17H, de segunda às sextas-feiras, exceto 
feriados nacionais. 
VIII-Deverão ser usadas, por parte da CONTRATADA, ferramentas que 
possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em 
termos de utilização e tempos de resposta para os usuáríos do sistema, 
deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte. 
IX-Caso seja necessárío executar melhora mento e adequação específica para 
a CONTRATANTE, essas serão orçadas e cobradas caso a caso, mediante 
aprovação da Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que 
analisará o requerímento e sendo passível de desenvolvimento, será 
apresentada a proposta com os custos relativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 
USUÁRIOS 

I-O treinamento é a transmissão de conhecimentos, habilidades e 
competências referentes a utilização e operacíonalízação das atividades 
laborais do treinando utilizando das diversas ferramentas, documentos, 
máquínas e outros materíais necessários; efetuado pela empresa 
responsável, em ambiente adequado, simulando as situações cotidianas de 
trabalho. 
II-A carga horáría mínima do treinamento será de 04 (quatro) horas, 
dividídas em turmas cle no máxímo 20 (vinte) participantes. 
III-O treinamento deverá ocorrer em dias úteis, em horárío comercial em 
até 15 (quinze) dias, contados a partir da migração dos dados, conforme 
Anexo I. 
IV-Os treinamentos presenciais deverão ser mínistrados nas instalações da 
CONTRATANTE, na sede o SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro - 
Píumhi-MG ou nas dependências da CONTRATADA, onde estarão dísponíveís 
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V-As ações de treinamento e capacitação devem garantir que os usuários 
tenham plena compreensão do uso da solução. 
VI-A abordagem deverá ser eminentemente prática, de forma a capacítar os 
participantes a empregar os recursos oferecídos pela solução. 
VII-Durante o prazo de vigência do contrato, a CONTRATANTE poderá 
solícitar a realização de retreinamentos de acordo com a necessidade da 
Administração, mediante pagamento das despesas por parte do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maíor, mencionadas no 
artigo 393 do Códígo Civi|, a CONTRATADA responderá, com suporte no 
princípio da culpa objetivar pela cobertura integral de quaisquer prejuízos 
sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou 
fato, comissivos ou omissivos da CONTRATADA ou de seus prepostos, tais 
como danificação, acidentes, extravios, furtos ou roubos de peças e 
equipamentos, ocorridos quando sob os seus cuidados, ou em razão de 
omissão, em tempo oportuno, na realização do fornecimento contratado. 

Parágrafo Único: Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no 
"caput” desta cláusula, o CONTRATANTE, ao seu alvedrio, declarará a 

ocorrência do débito e fixará o valor do prejuízo, podendo abatê-Io das faturas 
relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou se inviável a 

compensação, promover a execução judicial, independentemente da 
participação da CONTRATADA na apuração do débito, da letra de câmbio de 
valor equivalente ao dano, com força de título executívo extrajudiciaL sem 
exclusão de outras sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS MULTAS 

A inadimptência contratual por parte da CONTRATADA, verificada e declarada 
pelo CONTRATANTE índependentemente de procedimento judiciaL além de 
outras sanções cabíveís, implícará em multa que será aplicada conforme os 
Iimitas máximos abaíxoz 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sob 
o valor do serviço não realizado; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizad0, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem ímpróprio ao uso a que é destinado, ou dimínuam-lhe 
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa por parte do Contratado, na forma da |ei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO 

O Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, índependentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudiciaL sem que assista à Contratada 
direito a qualquer indenização nos seguintes casosz 
a) O descumprimento ou o cumprimento írregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

Vk ¡ ãP 
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b) A Ientidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos 
serviços no prazo estipulado. 
c) Atraso injustificado na execução do serviço; 
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
f) Desatendimento das determinações regulares da autorídade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 

superiores; g) Decretação de falência, instauração de insolvência c¡v¡|, dissolução da 
sociedade ou o falecimento do contratado; 
h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
Contratada que, a Juízo do SAAE PIUMHL prejudique a execução do Contrato; 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas peIo Diretor da Autarquia, exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato; 
j) 0 descumprimento do disposto no inciso V do art.27 cla Lei 8.666/93, com 
a redação conferida pela Lei 9.854/99; 
k) Nos demais casos elencados no art. 78 da Lei n°. 8.666/93, com suas 

posteriores alterações. 

Parágrafo Primeiro: Permanecem garantidos os direitos do CONTRATANTE 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93, 
com suas posteriores alterações. 

Parágrafo Segundo: As partes contratantes poderão, observada a 
conveniência da administração, promover rescisão amígável do contrato, 
através de termo próprio de distrato. 

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não 
vinculada a ato ou fato da CONTRATADA, ser-lhe-á dado pré-aviso com, no 

mínimo, 30 dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou 
acréscimo do objeto ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá 
ser determinada pela Contratante, Iavrando-se o respectívo term0, conforme 
os artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PARTES INTEGRANTES 

Integram o presente contrato o Pedido n° 412/2017, Processo 
Licitatório n° 253/2017, Edital Pregão Presencial 07/2017 e Termo 
de Referência Anexo -I, com as suas inclusas condições gerais, bem como 
a proposta apresentada pela empresa MGF Informática Ltda - EPP, naquilo 
em que não conflitarem com este instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Piumhi, com exclusão cIe 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões do 
presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem justas e contratadas, fírmam o presente Contrato, em 2 
(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Piumhi-MG 02 de janeiro de 2018. 

Ms 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU'A E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
_D¡retor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

 
MGF INFóRMÁñCA LTDAEEÍDP 

Sr. Paulo Sergio da Cruz 
Sócio Administrador 
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PROPOSTA FINAL 

Contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistemas de 
informática integrados de Gestão Comercial, para a gestão pública da 
autarquía SAAE Piumhí-MG. 

Fornecedor: MGF INFORMÁTICA LTDA -EPP 
CNPJ: 22.719.918/0001-28 
Endereço: Rua dos Brandões N° 231, 30 ANDAR, SALA 01, Bairro Centro, 
Passos -MG 

 Lote Cód. Item Especificação Unid. Quant. V. Un¡t. TOTAL 
Produto (R$) (R$) 

SAAE 
04864 1 Implantação e adaptação do mes Dl 395,68 395,68 

novo Sistema de Gestão 
ComerciaL incíuindo transferência 
do banco de dados do atual para o 

sistema a ser contratado. 

04862 2 Sistema de Gestão Comercial Unid. 12 4.925,36 59.104,32 
integrado dos módulos de: 

II Requerímentos, Contas e 

Consumo, Atendimento ao Público, 
Divida Atjva, Autoatendimento via 
internet, Recebimento de Conta5, 
Ordem de Serviços On Line, 

Recadastramento, Controle de ETA 
e Cobrança Vía Cartórios de 
Protesto. 

 
 

 VALOR TOTAL DO LOTE II..... ......... ...(CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) 59.500,DO  
 
MGF INFÕRMÃTICA LTüA-EPP 

Sr. Paulo Sergio da Cruz 
Sócio Administrador 



SERVI o AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
EXTRATO CONTRATO N°09L2018: Referência: Processo Licitatório 
n° 253/2017, Modalidadez APregão Presepcial n° 07/2017. 
Contratante: SERVIÇO QUTONOMO DE AGUA E ESGOT0. 
Contratada: MGF INFORMATICA LTDA-EPP Objetoz Contratação de 
empresa para Iicenciamento de uso de sístema de informátíca 
integrado de Gestão Administrativa, para a gestão pública da 
autarquia do SAAE Piumhi-MG; Lote I Item 1- Implantação e 
adaptação do novo Sistema de Gestão Administrativa incluindo 
transferêncía do banco de dados do atual para 0 sístema a ser 
contratado- Valor R$3.342,44 e Lote I Item 2- Sistema de 
Gestão Administrativa Integrado dos módulos de: Contabilidade 
(PPA e LDO, Elaboração Orçamentária e PIanejamento), 
Almoxarifado, Patrimônío, Controle de frota de veículos, Compras e 
Licitações, e Portal da Transparência LAI- Valor mensal 
R$4.138,13, Valor do Contrato Global: R$ 53.000,00 (Cinquenta 
e três mil reais). Vigêncía: 12 (doze) meses, íniciancI0-se na data 
de 02/01/2018 e encerrando-se na data de 31/12/2018; Dotação 
Orçamentáriag no Programa: 17.122.0021.2158 e Elemento 
3.3.90.39. Odecio da Sílva Melo - Diretor Executivo do SAAE. 
Piumhi, 02 de Janeiro de 2018. 

 

 CERTIFlCANIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

Ao msposm NO ARTIGO 12 DA 1.¡EI ^FÊÀ ICA uauaua A(0) Çpã à 
MUÂISPAL Q E P Nü QUADRO DE _ 

AVlSO DO MUNlCÍPlO E PORTAL DETRANSPARENC|A. 

FIUMHI  
     Maria das Graça : - gã Barroa Gou Irt 

¡- . -. ÍSAAE Plumhl - MG 

n . . 0 _) V 

iMMÍM  

  



 
 



   
Serviço Aut. de Água e Esgoto Nota de Empenho 

V Praça Zeca Soare5, 211 
g CNPJ: 23.782.816f0001-'10          Data de Emissão 

02l01l2018 

Número 

00022l2018 
  âCriada pela Lei 1035190 

Piumhi - MG              
Favorecido: MGF INFORMATICA LiMITADA EPP CNPJICPF: 22.719.918l0001-28 

Inscrição Estadual: 00004795208350021 FAX: 3535218361 

Endereço: RUA DOS BRANDÕES, N°231- SALA 01 3° ANDAR - CENTRO Te|.: 3535218361 

CidadeIEstadcx PASSOSÍMG CEP: 37900104 

Atividadez D3.001.000.17.122.0021.2158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATKVOS 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Jurídica (0953-2) 

Subelemento da Despesaz 11 - Locação de Softwares 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários 

Código de Aplicação: 11000 - Geral 

 
 

Compra Processo de Licitação Contrato Tipo de Empenhoz Empenho Global 

N°: 00253f2017 Modalidade: Pregão N°: 00091201800 Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 0710812017 N°: 00007l2017 Data: 0210112018 

Data: 07108l2017  
Valor Valor H ' . - 

_ )Item Descrlçãc Unldade Qtde Unitário Total  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE 
ENFORMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÀO ADMINISTRATIVA_ PARA A GESTÃO PÚBLICA DA 

AUTARQUIA "SAAE PIUMHl-MG"_ COM os SERViÇOS DE CONVERSÀO DE DADos, 
IMPLANTAÇÀOÍ MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTQ MANUTENÇÃQ 
SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE 0 PERÍODO CONTRATUAL 
COMPETÊNCIA: 

0007 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO Novo SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 
INCLUlNDO A TRANSFERÊNCIA Do BANCO DE DADOS ATUAL PARA o SISTEMA 
CONTRATADO 

0002 SISTEMA DE GESTÀO ADMINISTRATIVA INTEGRADO DOS MÓDULOS DE: CONTABILIDADE 12 R$4.138,13 49.657,56 

RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADQ PATRIMÓNIQ CONTROLE DE FRDTAS, COMPRAS 
E LiCJTAÇÓES. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

_¡ R$3.342,44 3.342,44 

CON ERE C DM 0 ORlGINAL 
SE CHA ARQUIVADO NESTA 
AUT RQUIA. 

P U Hl - M 

PIUM l. JÁB__ 
à__- 

    
_/-\S_a|do Anterior: 363.972,52 Total Desta: 53.000,00 Saldo Atualz 310.972,52 

v lmporta o presente em R$ R$5§Qgüpü quiíienta e três mii reais) 

í (%LJ6^ L Mb 
Sávia Vilela oularl ufeiroz - MG-109714IO-9 Odeqão da Silva Melo 

C ladora Diretor Executivo 

LIQUIDAQÂO ORDEM DE PAGAMENTO 
Aíesto a 1iquidação desta despesa (Ar1igo 63 da Lei Federal4320164) Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320I64 

_/_/ _/_/___ 
Odécio da Silva Melo 

Docz Diretor Execulivo 

    
  

   
RECIBO DESPESA PAGA 

Recebi(emos) a imponância correspondente ao documento, anexo Banco:  
Piumhi, l f Agéncia:  

MGF |NFORMATICA LIMITADA EPP Conta:  
Nome: Cheque n°: 

RG n°: 
    

Incluldo por Sàvia Vilela Goulart Queiroz 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoestaaegiumhi.com.br CNPJz 23.782.816l0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Teiefax 37-3371-1332   
CONTRÍTO PRESTAEÂO DE SERVTEOS PARA LÊÉNCIAMENTEBE 

uso DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADO DE 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 253/2o17 
PREGÃO PRESENCIAL N° o7/2o17 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CONTRATO N° 09/2018 

Pelo presente instrumento, 0 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJlMF n° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Me|o, brasileiro, 
casado, Eng° Civii Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, 
portador do CPF n° 236.095.166/15 e RG no M.645.658 SSP/MG residente e 
domiciliado nesta cídade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

10.520/02, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui 
o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Munícipal 
da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 
com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas 
Iegais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da 
Silva Melo, e a empresa MGF INFORMÁTRICA LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJIMF n° 22.719.918/0001-28,estabe1ecida na Rua dos Brandões N° 231, 
30 ANDAR, SALA 01, Bairro Centro, na cidade de Passos -MG, representada 
neste ato pelos seu represente Iegal Sr. Marcelo Galvão Fonseca, brasileiro, 
casado, comerciante , portador da carteira de identidade n° 03433461-5 
SSP/RJ e CPF n° 400.197.997-72, doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o resultado do procedimento Iicitatório na modalidade Pregão 
Presencial, homologaclo em 02/01/2018, fica justo e contratado sob o regime 
da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteríores alterações, 
observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constituí objeto do presente instrumento a contratação de empresa para 
licenciamento de uso de sistema de ínformátíca integrado de Gestão 
Admínistrava, para a gestão pública da autarquia SAAE Piumhi-MG, com os 
serviços de conversão de dados, Emplantação, migração de dados pré- 
exístentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento 
durante o período contratual, conforme Anexo I - Termo de Referêncía. 
Serviço(s) esse(s) adjudicado(s) neste ato à Contratada em decorrêncía da 
Licitação supracítada, segundo a Proposta e demais peças íntegrantes do 
Edital respectiv0, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se 
a este instrumento, índependentemente de sua transcriçã0. 

CLÁUSULA SEGUNDA -PRAZOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Parágrafo Primeíro: CRONOGRAMAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
-O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutívos, a 

contar da data de assinatura do contrato, podendo a duração estender-se 
pelo prazo Iegal previsto no artigo 57, IV, da Lei 8666/93. 
-Os padrões de qualidade no âmbito desta contratação, serão aferidos com 
base no atendimento dos serviços realizados, e de acordo com os requísitos 
estabelecidos pelo SAAE neste EditaL 
-Quaisquer serviços prestados ao SAAE pela gestão do contrato que não 
atendam aos padrões de qualidade serão rejeitados, não sendo objeto de 
faturamento e sujeitando-se ainda, a CONTRATADA as penalidades 
correspondentes a atrasos nos cronogramas citados neste Item. 
-A contratada deverá observar aiém das obrigações descritas na Cláusula 
Quarta do Edital, as citadas abaíxo: 
-Refazer serviços nos prazos estabelecidos, quando eles apresentarem 
padrões de qualidade inferiores aos definidos no edital, sem ônus adícionais 
para a CONTRATANTE 
-Manter os seus técnicos informados quanto às normas disciplinares da 
CONTRATANTE exigindo sua fieI observância, especialmente quanto à 
utiiização e segurança das instalações. 
-Credenciar junto à CONTRATANTE os profissionais da CONTRATADA 
autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como daqueles que 
venham a ser designados para prestar servíços nas suas dependências. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS REFERENTES Ao SISTEMA SOLICITADO 

Parágrafo Primeiro: Durante o período de conversão, implantação e 
treínamento dos usuários a hora técnica correrá por conta da contratada. 
Durante este período a contratada deverá manter técnicos necessáríos na 
sede do SAAE até que sejam concluídos os trabalhos desta etapa, e que serão 
Iiberados, mediante atestado emiticlo pelo SAAE certificando a conclusão 
desta eta pa 
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Parágrafo Segundo: O sistema deverá ser fornecido sem Iimite de usuários, 
sendo que, atualmente estíma-se um totai de 10 0peradores. 

Parágrafo Terceiro: O Sistema deverá atender aproximadamente 14.000 
(quatorze doze miI) Iigações de água e esgoto. 

Parágrafo Quarto: O sistema proposto deverá utilizar banco de dados 
compatível com SQL-Server ou oracle ou InterBaselFirebird. 

Parágrafo Quínto: O banco de dados deverá suportar o volume de dados 
disponível sem Iimite do aumento de informações. Não poderá representar 
custos individualizados ou mascarados clentro da proposta para o SAAE. 
Deverá ser disponíbilizada versão para instalação em todos os equípamentos 
que forem necessários, sem necessídade de compra de Iicenças de uso ou 
qualquer outro tipo de direito sobre o software. 

Parágrafo Sexto: O custo de aquísição, manutenção e atualização do banco 
de dados será por conta da contratada, não gerando nenhum ônus para 0 
SAAE de Piumhi-MG. 

Parágrafo Sétimo: 0 Sistema de Gestão Administrativa deverá possibilitar 
sua execução nos sistemas operacionais Windows 7 , 8 e 10. A máquina onde 
será instalado 0 servidor da solução possui o sistema operacional Windows 
server 2012 standard Iogo também deve ser compatível com esta versão de 
sistema operacional, visto que o SAAE de Piumhi-MG já possui um parque 
tecnológico composto por estas pIataformas Windows. 

Parágrafo Oítavo: O contratante será responsávei em prover todas as 
rotinas para o controle e realização do backup dos dados do sistema durante 
a execução do contrat0. 

Parágrafo Nono: Manter site onde divulgará suas ínformações técnicas e 
oferecer download (de acesso restrito ao cliente) das versões atualizadas do 
sistema contratado. 

Parágrafo Décimo: A Implantação consiste na carga dos dados, instalação 
e disponibilização do software nos servidores e estações de trabalho 
disponibilizadas pelo SAAE de Piumhi-MG. 

Parágrafo Décimo Prímeiro: A Conversão cle dados consiste na migração 
para os respectivos softwares, conforme Título 4, item 4.1, sub-item 4.1.1. 
do Anexo I- Termo de Referêncía. 

Parágrafo Décímo Segundo: 0 Suporte Técnico, as Atualizações e 0 
Atendimento Técníco, consistem em: Adequação do software às aIterações 
das legíslações, federal, estadual e municipal; Serviços técnicos que 
demandam profissionais especializados nas áreas em que atue 0 Iicitante, 
consistindo em respostas Verbais ou por escrito de questionamentos 
formulados pelo SAAE, relacionados à adequação de casos concretos aos 

b 3 



SAÁÊÍÊ 
Serviço Autônomo cle Água e Esgoto 

IicitacoestaaeEiumhi.com.br CNPJz 23.782.816¡0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035i90) Praça Zeca Soares. 211 - 379254100 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

 
recursos do software, para que os mesmos possam atingir 0 objetivo desta 
Iicitação. 
Parágrafo Décimo Terceiro: 0 Treinamento dos servidores dos módutos 
descritos deverá ser efetuado com a transferência de conhecimento 
tecnológico a serem implantados nesta etapa. O conhecimento tecnológico 
deverá ser repassado aos servidores designados pelo SAAE de Piumhi, a fim 
de que possam acompanhar todas as fases de implantação dos referidos 
softwares e habilitados a executar as tarefas de operação e gestão do 
sistema. O treinamento prátíco deverá possibilitar todas as operações de 
ínclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada tela, bem como os 
cálculos e processos, emissão de relatórios e sua respectiva análise. Durante 
o treinamento os usuários terão acesso a todas as informações necessárias 
para a operação do sistema, compreenderão o papel das funções do sistema 
e a mudança da sua rotina cle trabalho para a nova rotina com o uso do 
sistema. 

CLÁUSULA QUARTA- DAs OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada= 

a)Cumpriment0 integral do objeto deste contrato; 
b)Execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena 
cle aplicação cle sanção, nos termos do edital ao qual este contrato se vincula, 
salvo por motívo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 
c)Atender as solicitações cle serviços de acordo com especificações técnicas, 
procedimentos de controle administrativos, cronogramas físicos que venham 
ser estabelecidos pelo SAAE DE Piumhi-MG. 
d)Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceíros, nisto 
incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e prevídenciárias, bem 
como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, 
exceto os casos expressamente prevístos neste instrument0; 
e)Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto 
materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, 
causados à Contratante e/ou a terceíros por ação ou omissão própria ou de 
qualquer cle seus empregados ou prepostos, se comprovada ser de sua 
exclusiva responsabilidade. 
f)Guardar sigilo absoluto sobre todas as informações recebidas do SAAE de 
Piumh¡-MG e, bem assim, daquelas que venha a Ievantar ou conhecer durante 
execução do contrato, as quais não poderão ser utílizadas, sob qualquer 
pretexto, para finalidades outras que não a do cumprimento do objeto 
Iicitado. 
g)Cuidar para que os eIementos/dados utilizados na execução dos serviços 
contratualmente previstos recebam tratamento sigiloso por todos e quaisquer 
de seus profissionais envolvidos no contrato, obrigandopse ainda a não 
reproduziwlos ou cedê-Ios sem prévia e escrita autorização do SAAE de 
Piumhi-MG. 
h)Assumir os riscos inerentes às atividades; 
i)0 (a) Contratado (a) não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou 

despesas decorrentes cle casos fortuitos ou força maíor; M 
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j)manter-se durante toda a execução do contrato, em compatíbilidade com 
as obrigações por ele (a) assumidas, com todas as condições de habiiítação 
e qualificação exigidas na Lei n0 8.666/93 e suas alterações e no eclital do 
presente processo. 
k)Fornecer e manter atualizados todos os módulos dos sistemas cobertos por 
este Edital, fornecendo prontamente as novas versões que venham a ser 
Iiberadas e contenham alterações, acréscímos de rotina ou melhorías de 
desempenho, de forma geral, mantendo a compatibilidade com as 
customizações já realizadas no ambiente da CONTRATANTE. 
I)Manter atualizado os sistemas, com relação a variáveis normalmente 
alteradas por Iegislação ou quaisquer outras causas externas de caráter e por 
determinação Iegal ou governamental, desde como o desenvolvimento de 
novas funções ou novos relatórios, de modo que sua implementação ocorra 
a tempo de ser atendida a determínação contida na Iei, decreto ou 
regulamento pertinente. 
m)Garantir que as correções fornecidas não afetem as aplicações já 
desenvolvidas e os dados armazenados, e que estejam em funcionamento 
com o ambiente operacional da CONTRATANTE. 
n)0ferecer o atendimento em dias úte¡s, em horário compreendido entre 
08:00 e 17:00hs. A solicitação de suporte técnico poderá ocorrer no Iocal ou 
através de telefone, fax, acesso remoto ou e-mai| e obrigatoriamente 
registrada em serviços de apoío a usuários para suporte e resolução de 
problemas técnicos através de software próprio da CONTRATADA (HelpDesk), 
dirigidas por servidores das secretarias envolvidas com a utilização do 
produto, a técnicos da CONTRATADA. 
0)Prestar à CONTRATANTE todas as informações e esclarecímentos 
necessários ao acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado. 
p)C0nduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em 
estrita observância às normas Iegais aplicáveis. 
q)Responsabi|izar-se integralmente pela qualidade técnica dos trabalhos por 
ela desenvolvidos e respectivos produtos. 
r)Garantir a manutenção dos sistemas, pelo período do contrato. 
S)Assumir toda a responsabilidade pelos danos que eventualmente venham 
a ser causados por seus empregados ou prepostos no desenvolvimento dos 
trabalhos. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do Contratante= 

a)Efetuar o pagamento em dia de acordo com o previsto na Cláusula Sexta; 
b)Fisca|izar e acompanhar, através dos Setores Administrativos a completa 
execução do objeto deste contrato sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 
detectando falhas e exigindo medidas corretivas por parte da contratada; 
c)n0tificar à contratada, por escrito, ocorrência de eventuaís ímperfeições no 

curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção; d/ 
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d)proceder às advertências, multas e demais cominações Iegais pelo 
descumprimento dos termos do contrato; 
e)comunícar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
prestação do serviço; 
f)Permítir Iivre acesso dos empregados da contratada às instalações onde 
serão executados os serviços, índependentemente de permissão prévia, 
desde que estejam devidamente credenciados, portando crachá de 
identificação e exclusivamente para execução dos serviços; 

g)Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
desempenhar seus 5erviços, dentro das normas deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O pagamento referente ao Item 01 do Iote I pela Implantagão e 
Adagtagão do Novo Sistema de Gestão Administrativa é de R§ 
3.342,44 (Três mill trezentos e guarenta e dois reais e guarenta e 
guatro centavos)l o qual compreenderá a conversão dos dados, a 
comprovação de sua consistência, o treinamento dos usuáríos e a 
implantação defínitíva, obedecerá às seguintes regras: 

O pagamento pela implantagão do sistema, a qual compreenderá a 
conversão dos dados, a comprovação de sua consistência, o treinamento dos 
usuáríos e a implantação definitiva, obedecerá às seguintes regrasz 
- 30% (trinta por cento) após a conversão dos dados e comprovação de sua 
consistência; 
- 30% (trinta por cento) após o treinamento dos usuários; 
- 40% (quarenta por cent0) após concluída a implantação definitiva do 
sistema g comprovado o seu perfeito funcionamento mediante TERMO DE 
ACEITAÇAO expedido pelo SAAE DE Piumhi-MG. 

O valor mensal da Iocação com suporte e manutenção referente ao item 2 
do Iote I -Sistema de Gestão Administrativa é de: R$ 4.138,13 (Quatro 
m¡l, cento e trinta e oito reais e treze centavos), perfazendo um valor 
globai para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018 de R$ 49.657,56 
(Quarenta e nove m¡|, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 
e seis centavos). 

 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se incluídas nos preços unitários brutos 
propostos todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas decorrentes do 
serviço tais como: mão de obra, transporte, alimentação, encargos 
trabalhístas, previdenciários e fiscais, fornecimento de todo o material para 
realização do servíço, impostos, taxas, enfim, todo e qualquer custo ou 
despesa e encargo decorrente da prestação dos serviços, objeto desta 
Iicitação. 

Parágrafo Segundo: O pagamento decorrente da concretização do opjeto 
deste contrato será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, mensalmente, por processo Iegal, em até 07 (sete) 
días úteis da apresentação da respectiva nota fiscanatura e estar 
obrigatoríamente acompanhada das provas de regularidade da CONTRATADA 

\ 
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perante as Fazendas FederaL EstaduaL Municipal, Seguridade Social e FGTS. 
Valor este referente à manutenção e suporte clo mês faturad0; sob pena de 
multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata díe), sobre o vaior da fatura 

Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebímento definitivo. 
Parágrafo Terceiro: O pagamento referido no parágrafo primeiro será feito 
através de de ósíto bancárío com crédito em conta corrente da 
COI'«'TR¡IITMJAl sem nenhum ônus para o SAAE. 
 
Parágrafo Quarto: O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de 
iiquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direíto à alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira. 

Parágrafo Quintm Uma vez paga a importância discrimínada na nota fiscal, 
a adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação 
da remuneração referente aos valores nela discriminados, para nada mais vír 
a reclamar ou exigir a qualquer títul0, tempo ou forma. 

Parágrafo Sexto: O SAAE PIUMHI-MG poderá reter 0 pagamento da 
prestação de serviços, objeto desta Iicitação, nos seguintes casos: 
a - Se a qualiclade dos serviços não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento Iicitatório, o fornecedor será notificado para regularização no 
prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
b - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 

Parágrafo Sétimo: Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos 
comprobatórios de sítuação regular em relação a Seguridade Social ,FGTS e 
Trabalhista ., apresentados em atendimento às exigências de habilitaçã0, 
estiverem com a validade expirada 0 pagamento ficará retido até a 
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade, não sendo 
permitido nenhuma cobrança adicional e/ou multas referente a esta retenção 
do pagamento. 

Parágrafo Oítavo: Por acordo das partes, poderá restabelecer a relação 
pactuada inicíalmente entre os encargos do Contratado e a restituição da 
administração para ajusta remuneração da execução do serviço contratado, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeíro inicial do 
contrato, nas hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, “d' da Lei 8666/93. 

Parágrafo Nono: Não haverá, em hípótese alguma, pagamento antecipado. 

Parágrafo Décimo: Em caso de irregularidade na emissão dos documentos 
fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 

Mz 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária consignada no consignada no Programa 
17.122.0021.2158 e Elemento de Despesa= 3.3.90.39, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vígor, ou da que vier a substituí-la nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Leí n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da 
Lei Complementar n0 101/2000. 

CLÁUSULA OITVA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato terá validade de 363 (trezentos e sessenta e três dias 
iniciando-se na data de 02/01/2018 e encerrando-se na data de 
31/12/2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com 
vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para o SAAE/Piumhi- 
MG, Iimitados a 60 (sessenta) meses, conforme dísposto no inciso II do artígo 
57 da Lei Federal 8666/93. 
Ocorrendo qualquer clas hípóteses prevístas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que Ihe foram lmpostas pela Lei Federal 
8.883/94, o presente Contrato será, cancelado, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditórío e a ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA- DO ADITAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DE 
VALORES 

0 CONTRATANTE poderá autorizar alterações contratuais de que decorra ou 
não variações do seu valor, modificações de quantidade ou prazo, que 
formalize Terrpo Aciitivo. 
Parágrafo Uníco: Os valores constantes deste contrato são fixos e 
irreajustáveis, até que se complete 12 meses de sua execução, quando 
poderá ser solicitado sua correção para a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro, com base no IPCA - IBGE registrado nos últimos 12 
(doze) meses do contrato, ou outro índice oficial que venha substituHo 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

A CONTRATADA obriga-se a manter-se em compatibilidade com as obrigações 
por eIa assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as 
condições de habilítação e qualifícação dela exigidas pela Administração 
Pública para essa contratação, durante todo o período cle vigência do presente 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

I-.A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 

fiscalizar o objeto desta Iicitação será os responsáveis por cacla setor, sendo: 

PL 8 
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gs     
Atendimento ao Público, Contabilidade, Tesouraria, Contas e Consumo, 
Recursos Humanos, Contratos e Licitações e Patrimônio Material e 
Transporte, para validação do perfeito atendimento aos serviços contratados, 
observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 
§1° - A servidora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart matrícula 
n0 0005, atuará como gestor e ñscalízador da execução do objeto contratuaL 
§2° - 0 acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não 
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato 
II - A fiscalização inspecionará os serviços, verificando cumprimento das 
especificações técnicas, podenclo rejeitá-Ios, no todo ou em parte, quando 
estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado. 
III - A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a 
CONTRATADA, por escríto, sobre as írregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, 
podendo exigir a correção de serviços que julgar inaceítáveis, em comum 
acordo com a CONTRATADA. 

IV-0 prazo de implantação do sistema deverá respeitar do delimítado no 
Termo de Referêncía e ser detalhado no cronograma da proposta comercíaL 
V-O Serviço Autõnomo de Água e Esgoto de Piumhi reserva-se o direito de 
não receber o serviço em desacordo com as especifícações e condições 
constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades 
e sanções prevístas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 
VI - O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalízação do objeto contratado, o 

que em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades 
fixadas pelo Código CíviI. 
VII- A fiscalização do MUNICÍPIO transmitirá por escrito as instruções, 
ordens e reclamações, competíndo-Ihe a decisão nos casos de dúvidas que 
surgirem no decorrer dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDIA - DA MANUTENÇÃO E SUPORTE 
TECNICO 

I- entende-se como manutenção a combinação de todas as ações técnicas e 
administratívas, atuadas em software, destinadas a manter ou recolocar os 
sistemas em seu estado normat aptos à realização das atividades que Ihes 
foram destinadas, executando todos os ajustes e reparos necessáríos nos 
termos e tempos fíxados neste contrato. A manutenção desdobra-se em: 
Manutenção preventiva/adaptativa, corretiva e evolutiva. 
II - entende-se manutenção preventiva/adaptatíva aquela destinada a evitar 
a manifestação de situações que impeçam a utilização normal dos sistemas 
e/ou visando adaptações Iegais para adequar o software a alterações da 
Iegislação. 
III. - entende-se manutenção corretiva aquela destinada a solucionar 
quaísquer situações que gerem defeitos oriundos de falhas e/ou erros que 
impeçam a utilização normal dos sistemas. 

Pir 
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IV - entende-se manutenção evolutiva como aquela destinada sugestões de 
novas funcionalidades e/0u melhorar as características já exístentes no 
sistema, sabendo que as Solicitações para desenvolvímento, adaptações ou 
personalizações específicas para a Contratante, exceto aquetas para 
adaptação Iegal, serão orçadas e cobradas caso a caso, mediante aprovação 
da Contratante. Deverão ser formalizadas à Contratada, que analisará o 
requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a 
proposta com os custos relativos. 
V -Entende-se o suporte como o auxílio técnico competente para a resolução 
de situações díreta ou indiretamente relacionadas ao funcionamento 
esperado do sistema, que impeçam os usuários de exercerem suas atividades 
Iaborais cotidianas. 
VI- As solicitações de atendimento deverão ser registraclas junto à 

CONTRATADA, contendo a data e hora da solicitação, descrição do problema 
e uma numeração de controle, fornecido pela CONTRATADA. Para cada 
problema, uma única solicitação deverá ser protocolada. 
VII-Deverá ser garantído o atendimento, em Iíngua portuguesa, para pedidos 
de suporte no horário das 08H às 17H, de segunda às sextas-feíras, exceto 
feriados nacionaís. 
VIII-Deverão ser usadas, por parte da CONTRATADA, ferramentas que 
possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em 
termos de utilização e tempos de resposta para os usuários do sistema, 
deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte. 
IX-Caso seja necessário executar melhoramento e adequação específica para 
a CONTRATANTE, essas serão orçadas e cobradas caso a caso, mediante 
aprovação da Contratante. Deverão ser formaiizadas à Contratada, que 
analisará o requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será 
apresentada a proposta com os custos relativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 
USUÁRIOS 

I-O treinamento é a transmissão de conhecimentos, habilidades e 
competências referentes a utiIização e operacionalízação das atividades 
Iaborais do treinando utilizando das diversas ferramentas, documentos, 
máquinas e outros materiais necessários; efetuado pela empresa 
responsável, em ambiente adequado, símuiando as situações cotidianas de 
trabalho. 
II-A carga horária míníma do treinamento será de 04 (quatro) horas, 
divididas em turmas de no máximo 20 (vinte) participantes. 
III-O treinamento deverá ocorrer em dias úteis, em horário comercíal em 
até 15 (quinze) dias, contados a partIr da migração dos dados, conforme 
Anexo I. 
IV-Os treinamentos presenciais deverão ser ministrados nas instalações da 
CONTRATANTE, na sede o SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro - 
Piumhi-MG ou nas dependências da CONTRATADA, onde estarão disponíveis 
os computadores necessários. 

M 
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V-As ações de treinamento e capacitação devem garantir que os usuários 
tenham plena compreensão do uso da solução. 
VI-A abordagem deverá ser eminentemente prática, de forma a capacitar os 
participantes a empregar os recursos oferecidos pela soluçã0. 
VII-Durante o prazo de vigência do contrato, a CONTRATANTE poderá 
solícitar a realização de retreinamentos de acordo com a necessidade da 
Administração, mediante pagamento das despesas por parte do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Ressalvadas as hípóteses de caso fortuito ou força mai0r, mencíonadas no 
artigo 393 do Código CiviI, a CONTRATADA responderá, com suporte no 
princípio da culpa objetiva, pela cobertura íntegral de quaisquer prejuízos 
sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou 
fato, comissivos ou omissivos da CONTRATADA ou de seus prepostos, tais 
como danificação, acidentes, extravíos, furtos ou roubos de peças e 
equipamentos, ocorrídos quando sob os seus cuidados, ou em razão de 
omissão, em tempo oportuno, na realização do fornecimento contratado. 

Parágrafo Único: Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no 
"caput” desta cláusula, o CONTRATANTE, ao seu alvedrio, declarará a 
ocorrência do débito e fixará o valor do prejuízo, podendo abaté-Io das faturas 
relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou se ínviável a 
compensação, promover a execução judicial, independentemente da 
participação da CONTRATADA na apuração do débito, da Ietra de câmbio de 
valor equivalente ao dano, com força de título executivo extrajudiciaL sem 
exclusão de outras sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS MULTAS 

A inadimplência contratual por parte da CONTRATADA, verificada e declarada 
pelo CONTRATANTE independentemente de procedimento judicial, além de 
outras sanções cabíveís, implícará em multa que será aplicada conforme os 
Iimitas máximos abaixoz 
a) 0,3% (três décímos por cento) por dia, até o trígésimo dia de atraso, sob 
o valor do serviço não realizado; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dia5, ou entrega de objeto com vícios ou defeítos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-Ihe 
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 
A aplicação das penalídades será precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa por parte do Contratado, na forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO 

O Contratante poderá declarar rescíndido o Contrato, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada 
direito a qualquer indenização nos seguintes casosz 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; M 1 



 
Servlço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitaccesgâsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.B16l0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

b) A Ientidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos 
serviços no prazo estípulado. 
c) Atraso injustificado na execução cfo serviç0; 
d) Se a CONTRATADA não mantíver os padrões de qualidade exigidos; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 
superiores; 
g) Decretação de falência, instauração de insolvêncía civil, dissolução da 
sociedade ou o falecimento do contratado; 
h) Alteração social ou a modíficação da finalidade ou da estrutura da 
Contratada que, a Juízo do SAAE PIUMHL prejudique a execução do Contrato; 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pelo Diretor da Autarquia, exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato; 
j) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com 
a redação conferida pela Lei 9.854/99; 
k) Nos demais casos elencados no art. 78 da Lei n°. 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 

Parágrafo Prímeíro: Permanecem garantidos os direítos do CONTRATANTE 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93, 
com suas posteriores alterações. 

Parágrafo Segundo: As partes contratantes poderão, observada a 
conveníência da administração, promover rescisão amigável do contrato, 
através de termo próprio de distrato. 

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não 
vinculada a ato ou fato da CONTRATADA, ser-Ihe-á dado pré-avíso com, no 
mínimo, 30 dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou 
acréscimo do objeto ora contratad0, bem como prorrogação de prazo poderá 
ser determinada pela Contratante, Iavrando-se o respectivo term0, conforme 
os artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666 cle 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PARTES INTEGRANTES 

Integram o presente contrato o Pedido n° 412/2017, Processo 
Licitatório n° 253/2017, Edital Pregão Presencial 07/2017 e Anexo I 
- Termo de Referência, com as suas inclusas condições gerais, bem como 
a proposta apresentada pela empresa MGF Informática Ltda - EPP, naquilo 
em que não conflitarem com este instrumento. 

M- 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Piumhi, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões do 
presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem justas e contratadas, fírmam o presente Contrato, em 2 
(duas) vias de ígual teor e forma para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Piumhi-MG 02 de janeiro cle 2018. 

\ 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAÍE ESGOTO DE PIUHMI~MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
ÍDiretor Executivo -0r ão Gerenciador- 

 

 
GF INFO ÁRTICA L”rDA-EPP 

Jx Sr. Marc o Galvão Fonseca 
J Sóci Administrador 
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PROPOSTA FINAL 

Contratação de empresa para Iicenciamento de uso de sistema de informática 
integrado de Gestão Administrativa, para a gestão pública da autarquia SAAE 
Piumhi-MG. 

Fornecedor: MGF INFORMÁTICA LTDA -EPP 
CNPJ: 22.719.918/0001-28 
Endereço= Rua dos Brandões N° 231, 30 ANDAR, SALA 01, Bairro Centro, 
Passos -MG  

Cód. . 

Lote Prod uto Item Específicação Unid. Quant. V° Umt. TOTAL 
SAAE (R$) (R$)  

I 04863 1 Implantação e adaptação da mes 01 3.342,44 3.3342.44 
novo Sistema de Gestão 
Administrativa, incluindo 
transferência do banco de dados do 
atual para o sistema a ser 
contratado. 

04861 2 Sistema de Gestão Unid. 12 4.138,13 49.657.56 
Administrativa integrado dos 
módulos de: 
Contabilidade (PPA e LDO, 
Elaboração Orçamentária e 

Planejamento), Recursos Humanos 
(inc|uindo folha de pagamento), 
Almoxarifado, Patrimônior Controle 
de frota de veículos, Compras e 
Licitações, e Portal da 
Transparêncía LAI. 

 

 
VALOR TOTAL DO LOTE 1 ................................. (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) 53.ouo,oo  

MfGF INFO MÁRTICA ürDA-EPP 
Sr. Mar lo Galvão Fonseca 

' Sóc' Administrador 



 SERVI O AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
EXTRATO CONTRATO N°10[2018: Referêncíaz Processo Licitatório 
n° 253/2017, Modalídade: APregão Presepcial n° 07/2017. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Contratada: MGF INFORMÁTICA LTDA-EPP Objeto: Contratação de 
empresa para Iicenciamento de uso de sístema de informática 
integrado de Gestão Comercíal, para a gestão pública da autarquia do 
SAAE Piumhi-MG; Lote II Item 1- Implantação e adaptação do 
novo Sistema de Gestão Comercial ínciuíndo transferência do 
banco de dados do atual para o sístema a ser contratado- Valor 
R$395,68 e Lote II Item 2- Sistema de Gestão Comercial 
Integrado dos módulos de: Requerimentos, Contas e Consumo, 
Atendimento ao Públíco, Divida Ativa, Autoatendimento vía internet, 
Recebímento de Contas, Ordem de Serviços On Líne, 
Recadastramento, Controle de ETA e Cobrança Via Cartórios de 
Protesto- Valor mensal R$4.925,36, Valor do Contrato Global: 
R$59.500,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos reais). 
Vigêncíaz 12 (doze) meses, iniciando-se na data de 02/01/2018 e 
encerrando-se na data de 31/12/2018; Dotação Orçamenjtáriaz no 
Programa: 17.122.0021.2158 e Elemento 3.3.90.39. Odecio da 
SiIva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 02 de Janeiro de 
2018. 
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ORIENTAÇÕES SAAE PlUMHl MG 

Assunto: ORIENTAÇÕES SAAE PIUMHI MG 

De: María Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 18/01/2018 16:13 
Para: Iivia@mgfinformatica.com.br, paulocruz@mgfinformatica.com.br, Andreia Cruz - MGF 

<andreiacruz@mgfinformatica.com.br>, Financeiro - MGF 

<financeiro@mgfínformatica.com.br> 

A 

MGF INFORMÁTICA LTDA -EPP 

REFERENTE CONTRATOS N9 09 E 10/2018 

Boa tarde 

d Soiicitamos que quando da emissãoldas notas fiscais para pagamento dos servíços executados 
no ano de 2018 favor referenciar conforme abaixoz 

OBJETO NOTA FISCAL SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Sistema de Gestão Administrativa integrado dos módulos de: 
Contabílídade (PPA e LDO, Elaboração Orçamentária e PIanejamento),' Recursos 
Humanos (ínc|uindo folha de pagamento),AImoxarifado, Patrimônio, Controle de 
frota de veículos, Compras e Licitações, e Portal da Transparência LAI, para 
atender o mês janeiro/2018 - R$ 4.138,13 ' 

Referenciar na nota fiscak Referente nota de em enho n° 022 2018 
ontrato n 1 Pregao Presencra n 7 17 e Processo 

Ltatatono n 17 

d OBJETO NOTA FISCAL SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL 

 

Sistema de Gestão Comercial integrado dos módulos de: Requerimentos, 
Contas e Consumo, Atendimento ao Público, Dívida Ativa, Autoatendimento via 
internet, Recebimento de Contas, Ordem de Serviços On Line, 
Recadastramento, Controle de ETA e Cobrança Via Cartórios de Protesto, para 
atender o mês de Janeiro/2018.- R$ 4.925,36 ( quatro mil, novecentos e 
vinte cinco reais e trinta e seis centavos) 

Referenciar na nota fiscal: Referente nota de empenho n° 023 2018 
ontrato n 1 2 1 Pre ao Presencial n° O7/ 17 e Processo 

Ltatatano n 2 1 

Quantç ao_ pagamentp referente a ímplantação cps módulos de Gestão 
Admmlstratlva e Gestaol Cqmercíal os mesmos serao pÍagos assim que for 
sanado todas as pendencuas relatadas no Parecer Tecnico da Comissão 
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 referente a apresentação do sistema de Gestão Administrativa ' 

cumprimento da ímplantação do Sístema de Gestão Comercial em oa _ 

sistemas de Divida Ativa, Ordem de Serviços gn Line, Recadastramen ' 

Controle de ETA e Cobrança Via Cartórios de Protesto. 

Na oportunidade encaminhamos nota de empenho 22 e 23/2018 para seu 
conhecimento e Controle= 

Atenciosamente 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
Licitações e Contratos 
Agente Admínistrativo 

e-mail:iícitacoes@§§aepiumhi.com.br 
TeI.: (37) 3371 1332 
Ce|.: (37) 9 9951 9754 

d wwwgaepiumhàcombr  

Saae Piumhi 

ALERTA: Esta mensagem é confídencial e de caráter príviiegiada É destinada ao uso exclusivo 
do(s) desünatário(s) referido(s) acima. Caso a presente tenha sido recebida por equívoco, por 
favor, informe-nos. A divulgaçãq distríbuição ou reprodução de seu conteúdo é Iegalmente 
vedada. Como não podemos assegurar a Iegitímidade e íntegridade da informação contfda 
nesta mensagem, as declaraçõesfeitas nela não obrigam o Saae Piumhi.  wAnexosz 

NOTAS DE EMPENHOS 22 E 23 2018.pdf SOOKB 
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Re: ORIENTAÇÕES SAAE PIUMHI MG 

1deZ 

.! 

Assunto: Re: ORIENTAÇÕES SAAE PIUMHI MG 

De: <Iívía@mgfinformatica.com.br> 
Data: 18/01/2018 16:36 

Paraz Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepíumhi.com.br> 

Boa tardeI 
Acuso recebimento 
Att, 
Livia 

From: Maria Das Gragas 
Sent: Thursday, January 18, 2018 4:13 PM 

To: Iivia@mqfinforma~tica.com.br ; paulocruz@mgfinformatica.com.br ; Andreia Cruz - MGF ; Financeiro - MGF 
Subject: ORIENTAÇOES SAAE PIUMHI MG 

A 

MGF INFORMÁTICA LTDA -EPP 

REFERENTE CONTRATOS NQ 09 E 10/2018 

Boa tarde 

Solicitamos que quando da emissão das notas fiscais para pagamento dos serviços executados no ano de 
2018 favor referenciar conforme abaixoz 

OBJETO NOTA FISCAL SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Sistema de Gestão Administrativa integrado dos módulos de: 
Contabiiidade (PPA e LDO, Elaboração Orçamentária e PIanejamento), Recursos 
Humanos (inc|uíndo folha de pagamento),AImoxarifado, Patrimônio, Controfe de 
frota de veículos, Compras e Licítações, e Portal da Transparência LAL para 
atender o mês janeiro/2018 - R$ 4.138,13 

Referenciar na nota fiscal: Referente nota de empenho n° 022/2018, 
Contrato n° 09/2018E Pregão Presencíal n° 07/2017 e Processo 
Licitatório n° 253/2017 
 

OBJETO NOTA FISCAL SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL 

Sistema de Gestão Comercial integrado dos módulos de: Requerimentos, 
Contas e Consumo, Atendimento ao Públíco, Dívida Atíva, Autoatendímento via 
ínternet, Recebimento de Contas, Ordem de Serviços On Líne, 
Recadastramento, Controle de ETA e Cobrança Via Cartórios de Protesto, para 
atender o mês de Janeiro/2018.- R$ 4.925,36 ( quatro mil, novecentos e 
vinte cinco reais e trinta e seis centavos) 

Referenciar na nota fiscal: Referente nota de empenho n° 023/2018, 
Contrato n° 10/2018, Pregão Presencial n° 07/2017 e Processo 
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Re: ORIENTAÇÕES SAAE PIUMHI MG 

LÍcitatório n° 253/2o1s 

Quanto ao pagamento referente a implantação dos módulos de Gestão 
Administrativa e Gestão Comercial os mesmos serão pagos assim que for 
sanado todas as pendências relatadas no Parecer Técníco da Comissão 
referente a apresentação do sistema de Gestão Administrativa e o 
cumprimento da implantação do Sistema de Gestão Comerciaí em relação aos 
sistemas de Divida Ativa, Ordem de Serviços On Liurrez RecadastmurnentoZ 
Controle de ETA e Cobrança Vía Cartorios de Protesto. 

Na oportunidade encaminhamos nota de empenho 22 e 23/2018 para seu 
conhecimento e Controle1 

Atenciosamente 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
Licitações e Contratos d Agente Administrativa 

e-mai|:Iicitacoes@saaepiumhi.com.br 
TeI.: (37) 3371 1332 

Cel.: (37) 9 9951 9754 
www.saaepiuml1i.com.br 

 
Saae Piumhi 

ALERTA: Esta mensagem é confícfencimr e de caráter privilegíada É desrinada ao uso exdusivo do(s) 
destínatário(s) referido(s) acíma. Caso a presente tenha sído recebida por equívoco, porfavoc 
informe-nos. A dívulgaçãq distríbuição ou reprodução de seu conteúdo é Iegafmente vedada. Como não 
podemos assegurar a Iegitímidade e integridade da informação contfda nesta mensagem, as declarações 
feitas nela não obrfgam o Saae Piumhi. 
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Lidasz ORIENTAÇÕES SAAE PlUMHl MG 

1de1 

Assuntoz Lidas: ORIENTAÇÕES SAAE PIUMHI MG 

Dez <livia@mgfinformatica.com.br> 
Data: 18/01/2018 16:35 

Para: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Esta é uma confirmação de recebimento da mensagem de email que você enviou 
para 
<1ivia@mgfinformatica.com.br>; 5gau10cruz®mgfinformatica.com.br›; "Andreia 
Cruz - MGF" <andreiacruz@mgfinformatica.com.bP>; "Financeiro - MGF" 

<Fínanceiro@mgfinformatica.com.br> em 18/01/2018 16:13 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do 
destinatário em 18/01/2018 16:35 

 

 
Final-Recipient: rfc822;licitacoes@saaepiumhi.com.br 
Origina1-Message-ID: <e1c3d520-9c24-3467-9bf8-a60e27074a$c@saaepiumhi.com.br› 
Disposition: manua1-actíon/MDN-sent-manua11y; diSplayed 
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