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RECIBO DE EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  

LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMPUTADOR 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO 

HOSPITAL DR. GIL ALVES DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA/MG. 

 

Empresa ________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________ Estado: _____________________________ 

Telefone: _________________________________________________________________ 

Recebemos, através do e-mail licita.hga@gmail.com ou impresso cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

As empresas interessadas em participar do pregão em referência deverão enviar o presente 

recibo, devidamente preenchido, para o e-mail licita.hga@gmail.com, ou entregue na Sala de 

Divisão de Licitação, sob pena de não serem notificadas das alterações que eventualmente o 

edital venha a sofrer. 

Pregoeira do Hospital Municipal Dr. Gil Alves. 

 

mailto:licita.hga@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

PREÂMBULO 

O Hospital Municipal Dr. Gil Alves, com endereço na Praça Zico Caldeira, 50, Centro, 

Bocaiúva/MG, CNPJ nº 04.842.827/0001-01, por intermédio de seu Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público aos interessados a abertura do Procedimento Licitatório nº 026/2021, 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, do tipo "MENOR PREÇO" com 

critério de julgamento do tipo MENOR VALOR GLOBAL, que reger-se-á pelas disposições 

da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 atualizada,  subsidiariamente a 

Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, e demais condições fixadas neste instrumento 

convocatório e seus anexos. 

 

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, Izabella 

Duarte Azevedo, designada Pregoeira Oficial, e integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: 

Samira Duarte de Carvalho, Gracilene Leal Medeiros, e, Gisele Fernanda Amorim, 

designadas pela Portaria nº 024/2.021, publicada em 06 de Abril de 2021. 

 

O credenciamento, entrega dos envelopes de Propostas de Preços e os Documentos de 

Habilitação definidos neste edital e seus anexos, deverão ser entregues no local, data e 

horários seguintes: 

 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES DE 

PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO  

Data: 02/06/2021 – até 09:00HRS. 

Local: Sala de Divisão de Licitação, situada na Praça Zico Caldeira, 50, Centro, 

Bocaiúva/MG. 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL 

Data: 02/06/2021 – 09:30HRS. 

Local: Sala de Divisão de Licitação, situada na Praça Zico Caldeira, 50, Centro, 

Bocaiúva/MG. 
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I - OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de 

serviços de licenciamento de uso de sistema integrado de computador para atender as 

necessidades dos serviços Administrativos no Hospital Dr. Gil Alves do município de 

Bocaiúva/MG, conforme detalhamento no Projeto Básico e demais anexos deste edital.  

 

II - ÁREA SOLICITANTE 

2.1. Departamento de Serviços Administrativos do Hospital Municipal. 

 

III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos 

interessados, na Sala de Divisão de Licitação, nos horários de 08:00 h às 12:00 h e de 14:00 h 

às 17:00 h, de segunda à sexta-feira, na Praça Zico Caldeira, 50, Centro, Bocaiúva/MG - 

telefones: (38) 3251-6655 / 3251-6555 / 3251-6556; ou poderá ser solicitado através do e-

mail licita.hga@gmail.com ou ainda no Portal da Prefeitura Municipal de Bocaiúva: 

bocaiuva.mg.gov.br 

3.2. Os esclarecimentos serão efetuados pela Pregoeira através de e-mail, telefone ou 

diretamente no Hospital Municipal Dr. Gil Alves. 

3.3. Impugnações aos termos do edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até 5 

(cinco) dias úteis, e por licitantes, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 

das propostas, mediante petição a ser enviada para o e-mail licita.hga@gmail.com, ou 

protocolizadas na Sala de Divisão de Licitação, dirigidas a(ao) Pregoeira(o) do Hospital 

Municipal Dr. Gil Alves, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, auxiliada pelo setor técnico competente. 

3.3.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de 

seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do 

licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, do documento de 

identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato 

social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 

3.3.2. Os documentos citados no subitem 3.3.1 poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou pela Pregoeira, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

mailto:licita.hga@gmail.com
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3.4. O Hospital Municipal Dr. Gil Alves não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado 

recebimento pela Pregoeira, e que, por isso, sejam intempestivas. 

3.5. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas, conforme art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 

3.6. A decisão da Pregoeira será enviado ao impugnante por e-mail, e será divulgada no 

quadro de avisos para conhecimento de todos os interessados. 

3.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital, o interessado que não o fizer até às 17 

(dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão Pública do 

Pregão. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente licitação microempresas, empresas de pequeno porte e 

empresários individuais e também empresas de grande porte: 

4.1.1. Que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação 

constante deste instrumento e seus anexos; 

4.1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação. 

4.2. Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente 

credenciados. 

4.3. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas: 

4.3.1.  Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Hospital Municipal 

Dr. Gil Alves; 

4.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 

Pública; 

4.3.3. Impedida de licitar e contratar com o Município de Bocaiúva; 

4.3.4. Com falência decretada e execução patrimonial; 

4.3.5. Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

4.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
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V - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, no dia, horário e 

local designado para recebimento dos envelopes, devendo estar munido dos seguintes 

documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame (Anexo III), 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove 

os poderes do mandante para a outorga. 

5.1.1. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

5.1.2. Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

5.1.3. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor 

do art. 4º, inciso VII, da lei federal nº 10.520, de 17.07.2002 (Anexo IV). 

5.1.4. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, deverá efetuar a 

comprovação desta condição mediante Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e Declaração de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte (Anexo V), sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 

123/2006 atualizada. 

a) A certidão apresentada terá obrigatoriamente que ter sido datada dos últimos 90 

(noventa) dias anteriores à data de abertura do certame. 

5.2. Os documentos acima mencionados para efeito de credenciamento deverão ser 

apresentados fora dos envelopes. 

5.3. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de 

lances. 

5.4. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 

edital, por sua representada. 
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5.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

5.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

5.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 

realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 

VI - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de 

Preço” e “Documentação de Habilitação”. 

6.2. Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser 

entregues a Pregoeira na abertura da sessão pública deste pregão, em envelopes distintos, 

colados e indevassáveis, rubricados no fecho, identificados com a razão social e endereço do 

licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta 

de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021  

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

  II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

6.3. Poderá o licitante encaminhar os envelopes por via postal ou por representante não 

credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no 

preâmbulo, e na forma do item 6.2 deste edital. 

6.4. A participação na forma do item 6.3 impede a apresentação de lances por parte do 

licitante. 

7.1. São requisitos da proposta de preço: 
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a) Ser apresentada em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo o número e a 

modalidade da licitação deste edital; 

b) Indicar a razão social da empresa licitante, CNPJ, endereço, número de telefone, número de 

fax, endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários; 

c) Indicação completa do objeto ofertado, descrevendo detalhadamente as especificações 

técnicas de todos os produtos ofertados; 

d) Indicar a marca de cada produto cotado (se for o caso); 

e) Conter a assinatura do representante legal da empresa ou procurador, devidamente 

identificado e qualificado; 

f) Ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo II deste edital, ou em modelo 

próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas; 

g) Ser cotada obrigatoriamente em moeda corrente nacional, em algarismo, utilizando apenas 

duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

h) No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração do fornecimento dos 

produtos, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e 

indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 

obrigações inerentes a execução do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer título; 

i) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

i.1) Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

7.2. A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta escrita devidamente formalizada, 

mídia do tipo CD, DVD ou Pen Drive, contendo a planilha de preços padronizada, no formato 

“Excel”, fornecida pela Administração juntamente com o Edital, devidamente preenchida com 

os valores unitários e marca, para que a mesma seja importada para o sistema, para agilizar o 

julgamento. 

7.3. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no 

ato da entrega de sua proposta comercial. 
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7.4. O encaminhamento da proposta de preço pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no edital. 

 

VIII - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração pública, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

8.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente 

licitação, relacionados a seguir: 

8.2.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

Diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.2.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A,  da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943. 

8.2.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) - A licitante deverá apresentar comprovação de possuir atestados de capacidade técnica (da 

licitante/empresa participante), no mínimo 02 atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, comprovando possuir em quadro de pessoal e/ou sócio, 

profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

capacidade técnica por execução de serviços de características semelhantes ou superior ao 

licitado. 

a.1)  Os atestados a que se refere o subitem anterior deverão conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Especificação dos serviços executados. 

b) Período de execução.  

c) Identificação completa (nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço, outras informações 

pertinentes) da(s) Pessoa(s) Jurídica(s) de direito público ou privado responsável pela 

emissão,  

d) Demonstração quanto à qualidade e/ou satisfação dos serviços executados.   

8.2.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com emissão inferior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro 

prazo não constar do documento. 

8.2.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR / APRESENTAÇÃO DOS 

SEGUINTES DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

a) Alvará de localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede da licitante; 

a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

conforme artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº. 8.666/1993 (Anexo VI); 

b) Declaração que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, conforme Lei 9.584 de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999 (Anexo 
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VII). 

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO 

8.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 

ou por servidor do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, ou por meio de publicação em órgão da 

imprensa oficial, com exceção dos extraídos via internet. 

8.3.2. Os documentos acima descritos deverão estar com vigência plena até a data fixada para 

a abertura do Envelope I, ou seja, todos os documentos deverão estar atualizados. 

8.3.3. Toda documentação solicitada deverá estar em nome do proponente e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, sob pena de 

inabilitação, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente: 

a) se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

8.3.4. Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo 

autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como 

forma de ilustração das propostas de preços. 

8.3.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 

aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil. 

8.3.6. A Pregoeira e a Equipe de Apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal na 

internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à Instrução Normativa da RFB nº 1634, de 

06/05/2016, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela 

internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

8.3.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
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certidão negativa, conforme Lei Complementar nº 123/2006 atualizada. 

8.3.8. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.3.7, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 

pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

licitação. 

8.3.9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 

ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de sua 

apresentação. 

8.3.10. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

IX - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

9.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

9.2. Após os respectivos credenciamentos e identificação dos representantes das licitantes, a 

Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes 

contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação. 

9.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

9.4. Abertos os envelopes de Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando-se o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

9.4.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.4.2. Será desclassificada a proposta que: 

a) Não se refira à integralidade do objeto cotado; 

b) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do 

disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93; 
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c) Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital; 

d) Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências. 

9.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

9.5.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais que tenham valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores 

participem dos lances verbais; 

9.5.2. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no 

subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo 

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas apresentadas. 

9.6. A Pregoeira convidará individualmente os proponentes selecionados a formular lances de 

forma sequencial, a partir da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

9.6.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

9.7. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que 

definirá a sequência dos lances seguintes. 

9.8. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

9.9. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 

orçado. 

9.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades cabíveis. 

9.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira 

poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

9.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

9.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 
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9.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado. 

9.15. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira decidirá acerca da 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 

9.16. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 

9.17. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

9.18. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9.19. Considerada aceitável a oferta de MENOR  PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

9.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

9.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

proponente, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável em razão de 

atender aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

9.22. Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe 

de Apoio e pelos licitantes credenciados. Os envelopes das demais proponentes ficarão de 

posse da Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará 

caso não sejam retirados no prazo a ser fixado pela Pregoeira. 

9.23. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, a Pregoeira 

devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “Documentação de 

Habilitação”. 

X - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

E EQUIPARADAS 

10.1. Nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 atualizada, após a classificação final dos 
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preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de 

uma microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada. O empate mencionado no 

caput deste item será verificado na(s) situação(ões) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) 

pela microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, seja igual ou até 5% (cinco 

por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, ocasião(ões) 

na(s) qual(ais), proceder-se-á da seguinte forma: 

10.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada no 

item, de acordo com o disposto no subitem acima 10.1 poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço para 

cobrir àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado. 

10.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

equiparada, na forma do subitem 10.1.1 serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na situação definida no subitem 10.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

10.1.3.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte e equiparadas que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.1, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

10.1.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria 

sessão pública, caso haja aceitação da mesma, por parte da Pregoeira, após negociação, e 

verificação da documentação de habilitação. 

10.2. As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparadas deverão apresentar ainda 

toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme o Capítulo VIII do 

presente Edital, sob pena de inabilitação, ainda que haja alguma restrição. 

10.3. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração de 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a 

empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de 
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certidão negativa. 

10.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.3 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, sendo 

facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

XI - DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

11.1. Após a declaração do vencedor, os licitantes que tiverem a intenção de recorrer contra 

decisões da Pregoeira, deverão manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, ao final 

da sessão, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 

(três) dias, a partir do dia seguinte à sua manifestação, para a apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, 

em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

11.3. As razões e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 

pena de não serem conhecidas: 

11.3.1. ser dirigidas ao Diretor Geral do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, aos cuidados da 

Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 11.1 deste Título; 

11.3.2. ser encaminhadas para o endereço eletrônico licita.hga@gmail.com, fac-símile, 

correio, ou ser protocolizadas na Sala de Divisão de Licitação, em uma via original, 

datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço 

da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado 

do licitante, acompanhadas de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 

comprovante do poder de representação legal. 

11.4. A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras 

formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam 

recebidas. 

11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.6. O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 

mailto:licita.hga@gmail.com
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de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado à 

autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 

11.7. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via e-mail, 

e ainda, estará afixado no quadro de avisos. 

11.8. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao 

Diretor Geral do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, protocolizados na Sala de Divisão de 

Licitação, à Praça Zico Caldeira, 50, Centro, Bocaiúva/MG, CEP 39.390-000, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no subitem 10.3.2 acima. 

 

XII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

12.3.A licitante vencedora  terá um prazo de até 03 (três) dias úteis para assinar o contrato, 

sob pena de perder o direito à contratação. 

 

XIII – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

13.1. As atividades profissionais, objeto deste termo, deverão ser executadas em ambientes 

físicos determinados pelo Hospital Dr. Gil Alves. 

13.2 - A implantação do software de gestão deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (Quinze) 

dias, contados da data de recebimento da ordem de serviços, com funcionamento paulatino de 

todos os módulos, conforme prioridade definida pela Secretaria de Finanças e requerida pela 

natureza dos próprios serviços.  

13.3 - Toda a implantação mencionada e ainda a migração/importação de dados de sistemas 

anteriormente utilizados, se for o caso, deverão estar concluídas no prazo máximo de 15 

(Quinze) dias. 

13.4 - A Contratada deverá arcar com todos os custos adicionais, tais como: Impostos de 

qualquer natureza, seguros e outros encargos ou acessórios, pois a Contratante não aceitará 

nenhuma despesa extra além dos preços previstos na proposta. 

13.5 - Os serviços solicitados acima se destinam à manutenção do Hospital Municipal. 
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13.6 - Será de inteira responsabilidade da Contratante, arcar com as despesas de locomoção, 

alimentação e estadia de todo o pessoal da Contratada, quando o serviço se der “in loco”. 

 

XIV - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A gestão e fiscalização da execução do objeto deste edital será realizada pelo 

Departamento de Serviços Administrativos do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, observado o 

disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

14.2. O Departamento de Serviços Administrativos, indicará um servidor que atuará como  

gestor/fiscal do Contrato. 

 

XV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES 

15.1. O pagamento referente à nota de empenho, oriundo do presente Pregão, será efetuado no 

mês subsequente ao de cada prestação dos serviços, até 5º (quinto) dia útil do mês com a 

apresentação da Nota Fiscal, discriminativa no Setor competente do Hospital, devidamente 

atestada pelo fiscal do contrato especialmente designado para essa finalidade. 

15.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante os doze primeiros meses. 

15.3. Havendo interesse público na continuidade dos serviços e por acordo entre as partes o 

valor poderá ser realinhado em conformidade com os ditames do art. 65 inciso I, alinea "d", 

mediante aplicação de índices oficiais (INPC) ou outro que vier a substituí-lo será objeto de 

aditamento ao contrato administrativo. 

15.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida a fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese o prazo para pagamento inicia-se após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer 

ônus para o Hospital. 

15.5.O Hospital não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada que, 

porventura, não tenha sido acordada na assinatura do contrato. 

15.6. Todas as despesas com transporte, hospedagem, alimentação, custos com mão de obra 

dos profissionais, acrescida dos respectivos encargos sociais e trabalhistas serão por conta e 

risco da futura contratada. 
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XVI - DAS SANÇÕES  

16.1. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Hospital Dr. Gil Alves, será 

descredenciado dos sistemas de credenciamento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

16.2.Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais 

casos de inadimplência. 

16.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por até 02 (dois) anos ou impedimento de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento do cadastro de fornecedores 

municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no 

prazo de mínimo 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei Nº 8.666/93. 

16.5. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

16.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago ao 

Hospital Municipal Dr. Gil Alves, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da 

sua aplicação. 

 

XVII – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de Recurso Próprio 

consignado no Orçamento, para o exercício de 2021 do Hospital Municipal Dr. Gil Alves, 

cujos programas de trabalho e elementos de despesa estão prescritos na Dotação Orçamentária 

indicada no Empenho, conforme discriminado abaixo:  
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20.01.01.10.122.0002.2208.33900400 – Manutenção dos Serviços Administrativos do 

Hospital Municipal – Serv. Tecnologia da Informação e Com – TRANSF. DE RECUROS 

DO FUNDO 

FICHAS: 024 / 025  

FONTES DE RECURSO: 155 / 159 

 

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

18.2. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 

propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente no Hospital Municipal Dr. Gil Alves. 

18.4. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

18.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e a segurança da aquisição/contratação. 

18.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

18.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

18.10. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

documentação referente ao presente edital e o Hospital Municipal Dr. Gil Alves não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
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do processo licitatório. 

18.11. Informações relativas a presente licitação, poderão ser obtidas conforme segue, de 

acordo com seu teor: 

18.11.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas aa 

Pregoeira, protocoladas na Sala de Divisão de Licitação, na Praça Zico Caldeira, 50, Centro, 

Bocaiúva/MG, ou encaminhadas através do e-mail licita.hga@gmail.com, com até 02 (dois) 

dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. 

18.12. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por 

disposição legal, o foro da cidade de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, observadas as 

disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

18.13. Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

18.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

18.15. Fica assegurado ao Hospital Municipal Dr. Gil Alves o direito de no interesse da 

administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

18.16. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora 

licitado, sem expressa anuência do Hospital Municipal Dr. Gil Alves. 

18.17. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

18.17.1. Anexo I – Projeto Básico e Referência de Preços; 

18.17.2. Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 

18.17.3. Anexo III - Modelo de Credenciamento; 

18.17.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento 

18.17.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

18.17.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

18.17.7. Anexo VII - Modelo de Declaração que não emprega Menor de Idade; 

18.17.8. Anexo VIII - Minuta de Contrato. 

18.18. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CELULARES DURANTE A SESSÃO 

DESTE PREGÃO, SALVO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA PREGOEIRA. 

18.19. O ato convocatório deverá ser lido e interpretado na íntegra sendo considerado 

totalmente aceito após apresentação da documentação e da proposta comercial, momento que 

não serão aceitos alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

mailto:licita.hga@gmail.com
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Bocaiúva/MG, 19 de Maio de 2021. 

Pregoeira Oficial: 

 

Izabella Duarte Azevedo 

 

Equipe de Apoio: 

    

Samira Duarte de Carvalho                

           

Gisele Fernanda Amorim
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

PROJETO BÁSICO E REFERÊNCIA DE PREÇOS 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistema integrado de 

computador para atender as necessidades dos serviços Administrativos no Hospital Dr. 

Gil Alves do município de Bocaiúva/MG, conforme discriminados neste Projeto Básico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

3.1. Considerando que o serviço administrativo, envolvendo finanças, execução 

orçamentária, controle, compras e licitações, contratos, controle de patrimônio, de 

almoxarifado, de frotas de veículos, etc tudo isso atualmente não tem como ser feito 

manualmente, sem a utilização de um software de gestão integrado; some-se a isso os 

serviços de folha de pagamento de servidores e ainda possivelmente a emissão de notas 

fiscais eletrônicas de prestadores de serviços, o que permitirá o cumprimento da 

obrigação de envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(TCEMG) por meio do SICOM.  

3.2. A presente contratação se justifica na necessidade de manter a organização 

administrativa/contábil/orçamentária/patrimonial, sempre aprimorando a estrutura dos 

procedimentos afim de cumprir as tarefas e atingir metas. 

 

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

A presente licitação compreende a contratação dos seguintes módulos: 

Item Unid. Qtde Descrição do Serviço 

1 Mês 12 Almoxarifado 

2 Mês 12 Recursos Humanos/Folha de pagamento 

3 Mês 12 Contracheque Eletrônico. 

4 Mês 12 Controle de Frotas 

5 Mês 12 Compras, Licitações/Pregão Presencial e Contratos 

6 Mês 12 Patrimônio 

7 Mês 12 Portal da Transparência 

8 Mês 12 Sistema de Contabilidade Pública, Tesouraria e Planejamento 

9 Mês 12 Controle de obras 
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4. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

4.1. A prestação dos serviços licitados serão executados de forma parcelada, 

obedecendo rigorosamente os prazos estipulados neste Termo, podendo ser modificada, 

desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da 

Administração. 

4.2. Os serviços somente serão aceitos se estiverem de acordo com as especificações 

exigidas na licitação, sendo que sua aceitação estará condicionada à devida aprovação 

das especificações técnicas. 

4.3. Não será aceito serviço cujo preço unitário exceda o valor médio encontrado no 

mercado, não aceitará, nem receberá qualquer serviço com atraso em desacordo com as 

especificações e condições constantes neste Termo ou em desconformidade com as 

normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado efetuar as 

correções necessárias no prazo determinado, sob pena de aplicação das sanções legais 

ou de rescisão contratual. 

4.4. Apresentada a oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 

seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO 

5.1. Conforme exigência legal, a Divisão de Compras realizou pesquisa de preços de 

mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo do objeto licitado e o preço 

global estimado para a despesa foi de R$ 64.920,00 (Sessenta e Quatro Mil 

Novecentos e Vinte Reais). 

Item Descrição UND Qtde 

Valor Unit 

Estimado 

R$ 

Valor Total 

Estimado  

R$ 

0001 

SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA):   Sistema para atendimento as áreas de 

planejamento, contabilidade, licitações, compras, almoxarifado, folha 
de pagamento, controle de frotas, patrimônio,  que possibilite a 

geração dos arquivos de intercâmbio de dados para alimentar 

automaticamente o SICOM (Sistema Informatizado de Contas dos 

Municípios), adotados pelo TCEMG (Tribunal de Contas do Estado 

Minas Gerais), para o módulo de acompanhamento mensal e 

balancete, conforme layouts e parâmetros estabelecidos por parte do 
TCEMG, incluindo nesta a instalação do sistema e treinamento dos 

servidores . 

MES 12 5.410,00 64.920,00 
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6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de Recurso Próprio 

consignado no Orçamento, para o exercício de 2021 do Hospital Municipal Dr. Gil 

Alves, cujos programas de trabalho e elemento de despesa estão prescritos nas seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

20.01.01.10.122.0002.2208.33900400 – Manutenção dos Serviços Administrativos do Hospital 

Municipal – Serv. Tecnologia da Informação e Com – TRANSF. DE RECUROS DO FUNDO 

FICHAS: 024 / 025  

FONTES DE RECURSO: 155 / 159 

 

7. CARACTERIZAÇÃO OBRIGATÓRIA 

7.1 - O sistema deve ser organizado e dividido de uma forma que atenda determinadas 

rotinas de trabalho, separadamente, mas ser integrado de forma nativa, entendendo as 

funcionalidades requeridas. A parte desktop deve fazer uso de um banco de dados 

único, transacional, opensource ou freeware, seguindo o padrão SQL. O sistema deve 

ser multiplataforma e ter um ambiente gráfico. Os sistemas via Web, podem utilizar 

bancos de dados separados para atender demandas distintas de forma apropriada, 

podendo ser freeware ou opensource, desde que os sistemas estejam no mesmo 

ambiente tecnológico e sejam fornecidos por um único proprietário. 

7.2 - Caracterização Comum Operacional dos Sistemas 

a) A consistência dos dados digitados deve ser efetuada campo a campo, no momento 

em que são informados. 

b) Assegurar a integração de dados no sistema, permitindo que a informação seja 

alimentada uma única vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: 

Telas, funções, sistemas. 

c) Devem ser acessados com uma senha por usuário, sendo personalizados para cada 

tela em particular. Deve permitir que somente usuários autorizados possam executar 

tarefas especificando o nível de acesso para cada usuário. 

d) Devem ter opção de personalização através de tela de parametrização, diferenciado 

por sistema e as opções estarem organizadas por assunto. 
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e) Deverão gerar arquivos de intercâmbio de dados para serem transmitidos 

automaticamente para os sistemas adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, em especial quanto ao SICOM (todos os módulos). 

f) Deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal simultaneamente, sem a 

necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. 

g) Deverão ser desenvolvidos em linguagem visual (interface gráfica) e ser totalmente 

integrado e compatível com qualquer Sistema Operacional, não sendo permitida 

emulação via terminal, exceto para ponto remoto do próprio Hospital Dr. Gil Alves, 

fornecendo informações gerenciais em relatórios e gráficos. 

h) Exibir mensagens de advertências ou mensagens de aviso de erro, informando ao 

usuário um determinado risco ao executar determinadas funções e/ou operações e 

solicitando confirmação. 

i) Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do 

próprio aplicativo. 

j) O banco de dados do sistema deverá estar instalado em computador servidor de dados 

e obrigatoriamente na sede do Hospital Dr. Gil Alves, à exceção dos módulos via web. 

k) O cadastramento de usuários deve estar vinculado a um grupo de usuários e o 

acesso/permissão de cada grupo de usuários deve ser definida por tarefa (Menus/telas), 

determinando a permissão para inclusão, exclusão, impressão ou consulta. 

l) O número de usuários que acessam simultaneamente o sistema deve ser ilimitado, 

com gerenciador de banco de dados único, assegurando total integridade dos dados. 

m) Permitir a visualização dos relatórios na tela, assim como gravação opcional em 

arquivos, com possibilidade de exportação para outros formatos e saídas para periféricos 

e seleção de impressora (gráfica ou matricial) local ou da rede. 

n) Permitir manter sempre atualizados os arquivos executáveis, as figuras e os padrões 

de exibição para atender características específicas dos sistemas. 

o) Permitir que os relatórios, formulários, guias, certidões e etc. possam ser impressos 

em impressoras de tecnologia gráfica e/ou matricial sem a necessidade de formulários 

pré-impressos, exceto a nota de empenho que deverá ter o layout adaptado ao impresso 

próprio. 

p) Permitir que todas as operações efetuadas nos dados sejam logadas (deve-se registrar 

o histórico – “log”) de forma a possibilitar auditorias futuras. 



 
HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES 

Praça Zico Caldeira, 50, Centro - CEP 39.390-000 
Tel.: (38) 3251-6655 / 3251-6555 / 3251-6556 

Bocaiúva - Minas Gerais 
 

q) Possibilidade de bloquear a senha de um usuário pelo Administrador do sistema. 

r) Possibilidade de inclusão de mais de um usuário administrador do sistema. 

s) Possuir teste de consistência dos dados de entrada (validade de datas, CPF, CNPJ, 

campos numéricos, saldos, lançamentos em duplicidade e etc.) minimizando as 

possibilidades de erros cometidos pelos usuários. 

t) Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem sucedidas de login, bem 

como os respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário, além de manter histórico 

dos acessos por usuário e função, registrando a data, hora e o nome do usuário. 

u) Relatórios com a possibilidade de parametrização da impressão do cabeçalho 

personalizado da Administração com a identificação do Hospital Dr. Gil Alves  e seu 

Brasão. 

v) Será multiusuário, com controle de acesso e execução de atividades básicas 

integradas via cliente/servidor para multiusuários, sendo os módulos on-line, sem riscos 

de travamento, corrupção de dados ou obtenção de informações erradas. 

w) Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC e/ou qualquer outro 

padrão de acesso a partir de outros utilitários ou aplicativos como geradores de 

relatórios, geradores de gráfico e etc. 

x) Os sistemas via web deverão possuir interface gráfica compatível com pelo menos 2 

navegadores de internet. Os relatórios devem ter opção de imprimir ou efetuar 

download. As sessões devem ter um tempo de inatividade apropriado para expirar (Para 

evitar que estranhos tenham acesso). Ter hierarquia de senhas, garantindo uma maior 

segurança aos dados. 

 

8. DA CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO: 

8.1 - A conversão de dados é o processo de transporte dos dados existentes nos arquivos 

onde estão armazenadas as informações atualmente utilizadas pelo Hospital Dr. Gil 

Alves e a migração dessas para o novo Banco de Dados, no formato proposto pela 

CONTRATADA, as quais passarão a ser acessadas no novo sistema implantado. 

8.2 - A implantação corresponde ao processo de instalação, configuração, ativação e 

checagem de perfeito funcionamento do sistema, bem como a migração correta dos 

dados anteriores. Os sistemas serão considerados implantados após o processo de 

avaliação de seu pleno funcionamento de acordo com as especificações técnicas 
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definidas no edital, feita pelos usuários e homologado pelo responsável, confirmando o 

perfeito funcionamento dos mesmos. 

8.3 - Os usuários dos sistemas sendo estimado em 15 SERVIDORES de diversos 

setores, deverão ser treinados e qualificados mediante ensino e orientação a serem 

ministrados durante a implantação, sendo realizados em módulos e turnos no horário de 

expediente do Hospital Dr. Gil Alves, cujas execuções deverão ser realizadas nas 

dependências do órgão municipal ou em localidades situadas em suas imediações, 

competindo ao Hospital Dr. Gil Alves estabelecer as datas, disponibilizar espaço 

adequado e equipamentos necessários para a sua realização.  

 

9 - METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS 

9.1 - O Treinamento será realizado em duas etapas: 

9.1.1 - Na primeira etapa, serão ministrados treinamentos, separados por módulos, em 

datas previamente agendadas entre as partes, sendo uma turma de treinandos para cada 

módulo, no tamanho e duração especificado no quadro abaixo. Nesta fase, o 

treinamento será realizado no formato de curso intensivo, onde serão disponibilizados 

manuais e será demonstrado a funcionalidade e as operações em relação a cada módulo, 

incluindo no treinamento a simulação de lançamentos.  

Módulo Qtde 

Treinandos 

Horas 

 Almoxarifado 2 05 

 Recursos Humanos/Folha de pagamento 1 05 

 Contracheque Eletrônico. 1 02 

 Controle de Frotas 1 03 

 Compras, Licitações/Pregão Presencial e Contratos 4 08 

 Patrimônio 1 05 

 Portal da Transparência 1 03 

 Sistema de Contabilidade Pública, Tesouraria e 

Planejamento 

3 08 

 Controle Obras 1 02 

 

9.1.2 - Na segunda etapa, o treinamento será contínuo, onde deverá ser disponibilizado 

aos usuários um canal de atendimento remoto (telefone, whatsapp ou qualquer outra 

ferramenta de comunicação), para que os mesmos (usuários) possam sanar suas dúvidas 

em relação aos lançamentos e operações nos módulos disponibilizados, em tempo real. 

Na segunda etapa, também inclui visitas “in loco” à Hospital Dr. Gil Alves e suas 
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dependências para continuidade aos treinamentos quando necessárias, devendo esta 

visita ser acordada junto ao Setor Responsável pela Fiscalização do Contrato. 

 

10. DETALHAMENTO DA MIGRAÇÃO DOS DADOS 

10.1 - Para a conversão e migração dos dados, a Hospital Dr. Gil Alves fornecerá ao 

contratado o banco de dados no formato SQL. 

10.2 -  Deverão ser migrados para a nova base, no mínimo, os seguintes dados: 

10.2.1 - Em relação aos cadastros: 

a) - Pessoas, Fornecedores, Servidores, contendo no mínimo nome, CNPJ/CPF, 

endereço. 

b) – Itens (produtos e serviços) e suas respectivas unidades. 

c) - Caixa/Bancos. 

d) - Frota com todos os dados obrigatórios de envio ao SICOM 

e) – Cadastro de Servidores e todos os dados cadastrais existentes e necessário para 

elaboração da folha de pagamento, bem como envio da GFIP, DIRF, SICOM 

FOLHA. 

f) – Bens Patrimoniais tombados. 

10.2.2 -  Em Relação aos processos 

a) – Ficha financeira dos Servidores, licenças, ferias, tempo de serviço. 

b) – Contratos e atas de registros de preços vigentes. 

c) – Inscrições em restos a pagar 

d) – Saldos contábeis 

e) – Saldo do almoxarifado. 

f) – Todos os lançamentos de receita e despesas relativas ao exercício de 2021 e 

conciliações bancárias. 

g) – Todos os processos de licitação homologados no exercício atual. 

10.3 - Todos os dados relacionados acima, que porventura exista alguma 

impossibilidade técnica para fazer a importação dos dados, será de responsabilidade da 

contratada o lançamento destes dados no sistema, cabendo ao CONTRATANTE apenas 

a disponibilização destes dados em relatórios nos formatos de arquivos amplamente 

utilizados como pdf, word, txt, csv, excel. 
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11 - ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE 

11.1 - Suporte REMOTO: suporte a ser prestado via internet através de ferramentas de 

acesso remoto (acesso ao micro da Contratante para atuação na ocorrência como se 

estivesse in-loco) de fácil utilização e instalação pelo Contratante, segura e estável.  

11.2 - Suporte ON-LINE: suporte a ser prestado via internet através de ferramentas de 

chat e help desk acessíveis via página da empresa, de fácil utilização e instalação pela 

Contratante, segura e estável.  

11.3 - Suporte POR E-MAIL: suporte a ser prestado para questões que não exijam 

respostas imediatas, geralmente para esclarecimentos de dúvidas ou correlação do 

trabalho do Contratante para com alguma legislação. 

11.4 - Suporte POR TELEFONE: suporte a ser prestado sempre que houver dúvidas 

na operacionalização do sistema ou de nível técnico relacionado ao mesmo e que 

necessite de uma maior agilidade no atendimento e identificação do problema, devendo 

este ser prestado imediatamente quando solicitado e, em horário comercial.  

11.5 - Suporte IN-LOCO: sempre que uma ocorrência não puder ser resolvida pelas 

outras formas de suporte, que requeira acompanhamento in-loco, ou seja, solicitado pela 

Contratante, deverão ser realizadas constantes de forma sazonal, face às alterações de 

legislação, de tecnologia e eventuais trocas, admissões, dentre outros. 

11.5.1 - O prazo de atendimento deste item em caso da necessidade de visita técnica (s), 

este prazo será de até 48 horas (quarenta e oito horas) após abertura do chamado. 

11.5.2 - O suporte in loco, não acarreta nenhum pagamento acerca de deslocamento, 

hora técnica ou qualquer outro tipo de despesa, devendo tal serviço ter valor incluso na 

proposta comercial (ou de preços). 

11.6 - Os serviços referentes a suporte online, remoto, telefone, por e-mail deverá ficar 

disponível no horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

 

12 - PRAZOS 

12.1 - Após a assinatura do Contrato com a respectiva entrega da Ordem de Serviço, 

será apresentado ao Contratado um cronograma para a execução do item licitado e o 

mesmo terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias para o seu fiel cumprimento após a 

entrega do banco de dados de todos os sistemas atualmente utilizados pelo Hospital Dr. 

Gil Alves. 
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13 - DAS MANUTENÇÕES: CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA  

13.1 - A manutenção corretiva ocorrerá durante toda a vigência do contrato, a adaptativa 

e evolutiva ocorrerá a medida do necessário e são definidas, respectivamente, como: 

correção dos erros e defeitos de funcionamento dos Sistemas; adequação do Sistema 

para atender às mudanças inerentes à legislação; e garantia de atualização dos mesmos, 

mediante aperfeiçoamento das funções em operação ou adequação às novas tecnologias. 

 

14 - DETALHAMENTO DO SOFTWARE 

 

14.1 - SISTEMA DE PESSOAL 

Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor.  

Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por 

lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para 

descentralização das atividades; 

Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores 

de todos os pagamentos e descontos; 

Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações 

cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática, telas de 

manutenção destas informações, com possibilidade de parametrizar layouts diversos, 

para emissão de relatórios e geração de arquivos; 

Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários realizando 

automaticamente a baixa na época e condições devidas;  

Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por 

ocasião de férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme 

determinação judicial; 

Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a 

localização dos mesmos; 

Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o 

servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou 

décimos de acordo com a legislação; 

Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 

disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria; 

Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 

Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos 

servidores; 

Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e 

parciais; 

Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

Permitir o controle dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como 

salário família entre outros; 
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Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 

quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), 

Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou 

transformação em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados 

em folha; 

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, 

periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 

Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio 

Alimentação;  

Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, 

integrando essas informações para DIRF; 

Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, 

quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e 

Complemento Final dezembro) 

Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 

Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e 

demissões; 

Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, 

permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 

Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para 

servidores com término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual 

deverá ser rescindido ou prorrogado; 

Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado 

do cálculo ou histórico mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa 

abrir o cálculo mensal e liberar a movimentação. 

Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período; 

Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, 

rescisões de contrato e férias; 

Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas do Estado (TCE-

MG), Previdência Social (GPS e MANAD), Caixa (GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP) e 

Ministério do Trabalho (CAGED). 

Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de 

Rendimentos e pagamento PIS/PASEP 

Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário; 

Permitir utilização de logotipos, figuras como imagem de fundo nos relatórios; 

Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor 

de texto (Word); 

Permitir retificar informações geradas em competências anteriores por meio de SEFIP 

RETIFICADORA. 
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Permitir parametrizar Operadora de Plano de Saúde para gerenciar o benefício fornecido 

aos servidores e posteriormente levar as informações automaticamente na DIRF e 

Informe de Rendimentos. 

Permitir gerenciar os valores de Mensalidade do Plano de Saúde para Titular e 

Dependente, parametrizando a forma de desconto na folha mensal e em rescisão. 

Permitir interromper Legalmente as Férias em virtude de Licença Maternidade, 

permitindo que estas sejam programadas e calculadas de forma automática no retorno 

do afastamento.  

Permitir suspender o cálculo de adicionais por tempo de Serviço Completados entre 

27/05/2020 a 31/12/2021 Conforme LC 173/202. 

Permitir extrair quaisquer dados do sistema, a partir de uma janela de comando, de 

forma a escolher quais dados se deseja, além dos inúmeros relatórios já existentes 

Permitir reajustes salariais, seja por porcentagem ou valor, filtrando por cargos ou 

funções 

Permitir inserir os dados da avaliação de desempenho para a progressão automática do 

servidor, seja por tabela salarial ou porcentagem sobre salário base. 

Ferramenta de impacto orçamentário e financeiro, para avaliar possíveis reajustes e seu 

impacto na folha de pagamento a longo prazo.  

Permitir gerar os contratos administrativos de forma automática, através de ferramenta 

tipo “Mala Direta”, dentro do próprio sistema, aproveitando editores de texto para 

impressão. 

Permitir liquidar por apenas um liquidante na folha de pagamento. 

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração 

Biológica por período, mantendo histórico atualizado; 

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos 

registros Ambientais por período, mantendo histórico atualizado; 

Permitir registrar as informações referente ao Acidente de Trabalho (CAT): 

a) Identificação do Registrador, Empregador e Trabalhador; 

b) Comunicação do Acidente de Trabalho com (Data, Tipo e Hora do acidente, Horas 

trabalhadas antes do acidente, Tipo da CAT, indicativo de CAT); 

c)Local do acidente; 

d)Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho; 

e) Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho; 

f) Atestado médico; 

g) Nome do médico que emitiu o atestado. 

Permitir informar o cadastro de EPI – Equipamento de Proteção Individual, o 

certificado de aprovação (CA), informações relativas às medidas de proteção coletiva, 

informações pertinentes a manutenção de uso como Higienização, Validade e Troca do 

EPI; 

Permitir realizar o diagnóstico da Qualificação Cadastral antes da geração do arquivo, 

realizar a geração arquivo de informações para envio ao Portal Nacional do eSocial 

referente a Qualificação Cadastral e receber arquivo de retorno do eSocial e emitir 

relatório com as críticas apuradas. 
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Utilizar o mecanismo Token para habilitar os novos campos referentes ao eSocial 

Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo eSocial com todas as informações 

exigidas pelo eSocial Nacional 

Permitir realizar o relacionamento dos códigos de verbas do sistema com as rubricas do 

eSocial. 

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico das informações do Empregador, Cargos, 

Escalas, Horários, e listar as inconsistências encontradas. 

Permitir gerar o relatório de Diagnóstico do Empregado com dados pessoais, 

documentação, endereço, formação, informações contratuais, e listar as inconsistências 

encontradas. 

Permitir a parametrização das rubricas do eSocial com a bases legais (IRRF, INSS, 

FGTS) e gerar relatórios de divergências; 

Permitir a parametrização da periodicidade dos envios dos eventos ao eSocial; 

Consistir nas informações do layout do eSocial com o sistema de gestão de pessoal, para 

realizar a correta geração e envio dos eventos ao eSocial; 

Gerar os arquivos dos eventos do eSocial em formato XML 

Realizar a comunicação com o portal eSocial utilizando a tecnologia webservice; 

Permitir realizar o envio dos eventos do eSocial ao Portal do eSocial na internet 

utilizando certificação digital; 

Receber e interpretar e armazenar os protocolos de retorno da validação de estrutura do 

XML; 

Emitir relatório de críticas de validação apontado pelo portal do eSocial 

Reenviar os eventos do eSocial, arquivos XML, que apresentaram inconsistência; 

Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o Fechamento da 

Competência; 

Realizar o controle da Competência Fechada, para realizar a Abertura da Competência 

seguinte. 

 

14.2 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS 

 

Gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos, máquinas e equipamentos; 

Controle de Gastos com combustíveis, lubrificantes, peças e serviços; 

Emitir autorização previa para abastecimento; 

Permitir o fechamento de combustível de acordo com os abastecimentos lançados, 

permitindo a emissão de Ordem de Fornecimento pelo próprio módulo. 

Permitir a classificação dos gastos dentro de um plano de contas; 

Controle e gestão de Pneus; 

Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral; 

Emissão de planilhas de controle; 

Exportação de abastecimentos e manutenções para Excel; 

Emissão de declaração de gastos (controle interno); 

Permitir a emissão de relatórios com diversos filtros; 
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 Permitir registrar serviços executados por veículo, agregado, conjunto mecânico e por 

fornecedor; 

Programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de 

manutenção preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e 

agregados; 

Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor 

requisitante, tempo de utilização e distância percorrida; 

Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas; 

Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo; 

Mantem integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados 

relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do 

patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial deverão refletir imediatamente 

nos dados do veículo; 

Manter cálculo exato e efetivo do consumo de combustível por veículo, calculando o 

consumo médio, custo médio por unidade de utilização; 

Possuir análises comparativas de consumo por tipo de veículo / equipamento, por tipo de 

combustível, entre outras; 

Manter cálculo de quantidade gasta por km/hr rodado de veículos e máquinas, 

apresentando o custo por quilometro ou hora rodada. 

Permitir realizar a reserva de veículos; 

Permitir o registro de multas, registrando datas e valores envolvidos; 

Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e Horímetros); 

Permitir cadastro e controle de veículo bicombustível; 

Permitir o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota; 

Possibilitar o lançamento de controle de rotas do transporte escolar em atendimento ao 

SICOM; 

Disponibilizar uma consulta com os veículos cujo consumo de combustível está acima ou 

abaixo da média prevista; 

Permitir controlar os diversos tipos de baixas de veículos de acordo com o SICOM; 

Permitir a transferência de veículos entre unidades e reativação; 

Importar os abastecimentos realizados em postos de terceiros que utilizam cartão de 

abastecimento; 

 

 

14.3 - COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E PREGÃO PRESENCIAL 

Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, 

requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo; 

Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da 

licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, anulação, adjudicação e emitindo 

o mapa comparativo de preços; 
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Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas 

respectivas quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa; 

Possuir rotina de validação alertando o usuário do preenchimento de informações 

obrigatórias relativas à prestação de contas ao TCE, garantindo a correta prestação de 

contas ao SICOM. 

Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e 

leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração; 

Permitir o cadastramento de Tabela de Preço para utilização da mesma no processo 

quando o mesmo for pelo critério de Desconto sobre Tabela; 

Permitir o julgamento de processos utilizando o critério Desconto Sobre Tabela  

Permitir que seja feita de forma parametrizada a aprovação de trâmites de Requisições, 

Dispensáveis e processos licitatórios em suas modalidades, bem como em suas etapas; 

permitindo ainda que as aprovações sejam feitas também por aprovados substitutos. 

Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 

Permitir o controle das despesas realizadas de uma mesma natureza para que não 

ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação. 

Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto; 

Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam 

preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada 

em meio eletrônico para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação; 

Possibilitar, de forma parametrizada que o usuário ao acessar o sistema seja informado de 

contratos a vencer em determinado período, bem como informações de processos a serem 

julgados;  

Emitir relatório de vencimento de contratos; 

Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da 

autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, da associação do aditivo ao 

pedido de empenho complementar, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de 

contratos; 

Possibilitar a contratação de saldos remanescentes em decorrência de rescisão contratual, 

conforme determina o inciso XI do Art. 24 da Lei 8666/93, indicando o processo de 

origem e o contrato rescindido; 

O Módulo de Gestão Contratual deve estar integrado ao Módulo de Processos, 

permitindo acesso a qualquer um dos dois módulos através dos filtros por:  - Processo; - 

Requisição; - Processo Administrativo; - Contrato; - Solicitação de Empenho; - 

Autorização de Fornecimento; - Ordem de Serviço; 

Permitir que nos registros da execução contratual sejam feitas consultas de todas as 

movimentações, listando geral por período ou filtrando por movimentação e período;  

Permitir que no Módulo da Gestão contratual seja consultado o registro da habilitação do 

fornecedor, sinalizando o documento vencido; 
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Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de 

empenho e a respectiva reserva de saldo; 

Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o 

fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de 

documentos, bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, 

controlando a data limite de inabilitação; 

Possibilitar, mediante parametrização, o bloqueio da emissão de Autorização de Compra 

e Ordem de Execução de Serviços para pedidos de empenho pendentes de emissão do 

empenho no sistema contábil, garantido assim a correta cronologia dos fatos, 

Permitir o parcelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço; 

Permitir a suspensão e cancelamento de:  - Ordem de Serviço; - Ordens de compra; - 

Ordens de Serviços; - Contratos; - Carta contrato; - Solicitações de empenho por valor 

não utilizado; 

Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta ou 

processo licitatório, tendo como base o valor máximo do item, o preço médio ou menor 

preço cotado para o item na coleta de preços; 

Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução 

de serviços, autorização de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações e 

pareceres possam ser formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes 

bem sua disposição dentro do documento; 

Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos 

similares; 

Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do 

empenho no sistema contábil; 

Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de materiais devem ser únicas, de 

modo a evitar a redundância e a discrepância de informações. 

Permitir a Anexação de Documentos, possibilitando que os mesmos sejam publicados no 

Portal de Transparência a partir da anexação; 

Registrar a Sessão Pública do Pregão 

Permitir efetuar lances para modalidade pregão presencial, visualizando o valor mínimo 

aceitável para o próximo lance e com opção de declinar os participantes que desistem da 

competição; 

Possibilitar que na rodada de lances sejam definidos o valor de limite para os lances, 

percentual de limites para os lances, sugestão de valor para o lance e intervalo entre 

lances. 

Possibilitar parametrizar Unidade Gestora Padrão para o perfil do usuário, sugerindo 

automaticamente a informação na utilização das funções nos processos que requerem a 

mesma; 

Permitir a gestão dos afastamentos, licitações e instrumentos contratuais por entidade 

(unidade gestora). 

Possibilitar que em uma licitação da Administração Direta possam ser inseridas outras 

Unidades Gestoras Centralizadas, identificando claramente os itens que serão destinados 

a cada uma. 
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Permitir ratear a quantidade dos itens de um Registro de Preço para o controle de saldo de 

cada departamento quando necessário. 

Possibilidade de cadastrar materiais de consumo, bens patrimoniais ou serviços no 

momento de fazer a requisição de compras, dispensas ou licitações evitando assim a 

abertura de outra tela para cadastro. 

Permitir a visualização do saldo do produto geral ou por almoxarifado no momento da 

geração da requisição de compras evitando assim ter que ir no sistema de almoxarifado 

para ou outra consulta quando necessário. 

 

14.4 - PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Permitir o controle dos bens patrimoniais móveis, imóveis e intangíveis, tais como os 

recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública e também os 

alugados pela entidade; 

Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados e que sofram 

movimentação ao longo de sua vida útil, identificando de forma transparente qual 

entidade detém a posse do mesmo. 

Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, 

cessão, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos 

bens da entidade, bem como o respectivo impacto na contabilidade. 

Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de 

quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; 

Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referente ao item. 

Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser 

tratados como um único bem, com depreciação individual e possibilitando sua 

desvinculação a qualquer momento; 

Permitir transferência de bens entre unidades gestoras. 

Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de avaliação patrimonial, 

depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto 

contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil); 

Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, 

amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou 

complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da 

depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das 

notas explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a 

NBCASP; 

Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o registro do seu resultado, 

independentemente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor Recuperável; 

Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, 

inservível, doação, entre outros; 

Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; 
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Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens; 

Emitir nota de transferência de bens; 

Emitir etiquetas de controle patrimonial; 

Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu 

código interno como pela placa de identificação; 

Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do 

controle dos bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do 

valor bruto contábil (valor de aquisição mais os valores correspondentes aos gastos 

adicionais ou complementares); do valor líquido contábil (valor bruto contábil deduzido 

as depreciações/amortizações/exaustões) no período e acumuladas no início e no final do 

período; 

Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas em 

conformidade com o Tribunal TCE/MG.  

Emitir relatório de itens podendo filtrar por entidades, classificação, estado de 

conservação e outros. 

Possuir integração em tempo real com a execução das despesas orçamentárias, 

identificando e solicitando a liquidação ou o “em liquidação” do empenho relacionado à 

respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar execução de despesa 

orçamentária. 

Permitir a parametrização da vida útil e valor residual por classificação/conta contábil 

conforme tabela de depreciação do STN, sessão 6.3 do Manual do SIAFI, para que já faça 

a sugestão e cálculo destes valores no momento do cadastro de um novo bem patrimonial. 

Permitir a inserção de imagem junto ao cadastro do bem patrimonial. 

Possuir vinculação de cadastros de veículos e equipamentos cadastrados no módulo 

Frotas.  

Permitir a parametrização para início dos procedimentos pós-mensuração de bens móveis, 

imóveis, bens de uso comum e bens intangíveis, em atendimento a NBCASP. 

 

 

14.5 - CONTRACHEQUE ELETRÔNICO – VIA WEB 

Sistema de Emissão de Contracheque Online; 

Sistema desenvolvido na plataforma web, banco de dados PostgreSql com hospedagem 

do banco de dados nas Nuvens (‘Cloud Computing’).  

Acesso ao sistema web pelo servidor através de CPF e senha;  

Emissão de todos os contracheques por período; 

Alteração da senha de acesso; 

 

14.6 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – VIA WEB 

Disponibilização, em tempo real, dos dados da execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso público, conforme discriminação da lei complementar 

131/2009. 



 
HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES 

Praça Zico Caldeira, 50, Centro - CEP 39.390-000 
Tel.: (38) 3251-6655 / 3251-6555 / 3251-6556 

Bocaiúva - Minas Gerais 
 

Possibilitar a visualização de todos os atos de despesa pública como empenho, liquidação 

e pagamento constando no mínimo o número do processo, classificação orçamentária, 

pessoa beneficiária do pagamento, processo licitatório realizado ou sua dispensa ou 

inexigibilidade, o bem fornecido e o serviço prestado, e o valor da despesa. 

Possibilitar ao usuário fazer pesquisas de dados por data, beneficiário da despesa, 

exercício financeiro e mês dos atos praticados. 

Demonstrar a descrição dos atos de despesas praticados. 

Demonstrar os restos a pagar do exercício financeiro, discriminando no mínimo o número 

do empenho, o exercício financeiro, a data do empenho, o nome do fornecedor e o valor 

do empenho, distinguindo as despesas processadas das despesas não processadas. 

Demonstrar as diárias de viagem dos servidores, discriminando a data de partida, data de 

retorno, o nome, cargo ou função do servidor beneficiado, o objetivo da viagem, os itens 

de despesas com seu valor unitário e total. 

Permitir pesquisas de exercício, mês e nome do servidor na tela de publicação das diárias 

de viagem. 

Demonstrar o valor das receitas orçamentárias previstas e arrecadadas, permitindo 

consultas por exercício, data inicial e final, natureza da receita e categoria. 

Demonstrar o valor das receitas extraorçamentárias arrecadadas discriminando a conta 

extra orçamentária utilizada, a conta bancária na qual ocorreu o depósito, permitindo 

consultas por exercício e data inicial e final dos lançamentos. 

Demonstrar a folha de pagamento dos servidores, separando os dados por mês e exercício 

financeiro, informando no mínimo a matrícula, o nome do servidor, data de admissão, o 

cargo ou função ocupada, seu vínculo com a Contratante, os proventos recebidos, os 

descontos lançados, o valor bruto e líquido da remuneração. 

Permitir pesquisa agrupada da matrícula, nome do servidor, cargo, vínculo e local de 

trabalho dos servidores. 

Demonstrar a remuneração dos agentes políticos, separando os dados por mês e exercício 

financeiro, informado no mínimo a matrícula, o nome do agente político, data de 

admissão, o cargo ocupado, os proventos recebidos, os descontos lançados, o valor bruto 

e líquido da remuneração. 

Demonstrar os dados dos principais programas executados no âmbito da Contratante, 

informando no mínimo o seu código, descrição, tipo, público alvo, objetivos, produto, 

unidade de medida, meta física e meta financeira para seu período de vigência, e as ações 

vinculadas para consecução de seus objetivos. 
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Demonstrar a execução das ações mantidas pela Contratante para atingir o objetivo dos 

programas, demonstrando no mínimo o valor das despesas empenhadas, liquidadas e 

pagas por mês.  

Demonstrar a execução da despesa mensal por função e subfunção, demonstrando no 

mínimo o valor das despesas empenhadas, liquidadas e pagas por mês. 

Demonstrar os relatórios de Gestão fiscal do Hospital Dr Gil Alves com consulta por 

quadrimestre e exercício financeiro. 

Demonstrar os relatórios bimestrais de execução orçamentária, separando por exercício e 

bimestre. 

Demonstrar a prestação de contas do exercício depois de encerrado, publicando no 

mínimo o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a 

Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

Demonstrativo dos Devedores Diversos, Demonstrativo da Dívida Flutuante, 

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, Demonstrativo das Despesas com Pessoal. 

Permitir a publicação de todos os procedimentos licitatórios do, demonstrando o número 

do processo, a modalidade utilizada, o objeto, a data do edital, a data de autuação, a data 

de adjudicação, a data de homologação, a descrição dos itens de produtos ou serviços 

licitados, a relação dos fornecedores participantes e o valor final da proposta selecionada, 

permitindo pesquisa por ano, mês de referência, número de processo licitatório ou data 

inicial ou final de realização do certame.  

Permitir a publicação de forma automática de todos os contratos celebrados e seus 

aditivos pelo Hospital Dr. Gil Alves, demonstrando o número do contrato, a data de 

assinatura, a data de vigência inicial e final, o objeto, o valor do contrato, o nome do 

contratado, a descrição dos itens dos produtos ou serviços constantes do contrato, 

permitindo consulta por exercício, mês de referência, número do contrato ou aditivo e 

datas inicial e final. 

Todas as consultas devem permitir a geração de arquivos em formato eletrônico para 

download de forma que possibilitem ser trabalhados pelos usuários em formato de 

planilhas editáveis. 

As informações orçamentárias devem ser exportadas automaticamente pelo sistema 

depois de concluídas, através de ferramenta própria de envio ou processo customizado, 

sem a necessidade da inserção manual de dados. 

 

14.7 - CONTROLE DE OBRAS E ENVIO PARA O TCEMG 

Possibilitar identificar a classe do objeto que se refere a obra, o tipo de atividade da obra, 

o tipo de atividade do serviço, o tipo de atividade do serviço especializado e o código da 

função e subfunção conforme determina a portaria n° 42 de 14/04/1999 expedida pelo 

ministério do Orçamento e Gestão; 
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Possibilitar o vínculo da obra com o processo licitatório e o respectivo contrato, 

permitindo a visualização e navegação entre estas informações em um único software, 

sem a necessidade de sair do sistema e realizar novo login de usuário; 

Possibilitar o registro da obra com a sua respectiva identificação da localização, contendo 

o endereço completo e as coordenadas em grau, minuto e segundo de latitude e longitude; 

Possibilitar a identificação do engenheiro projetista identificando o tipo fiscalização, 

execução ou projetista com seus respectivos documentos pessoais e profissionais 

inerentes a atividade: CPF, CREA, CAU, Número de RT, período de atividade do 

engenheiro na obra com a identificação do seu vínculo se profissional de empresa 

executora, se servidor efetivo ou contratado da administração; 

Possibilitar o registro de acompanhamento da obra, registrando a data de cada alteração 

de situação da obra conforme as situações definidas pelo TCE MG com a anexação de 

imagens comprobatórias; 

Os registros de paralisação de obra ou serviço de engenharia deverão realizados com a 

informação da data do evento, do registro e motivo de paralisação previstos pelo TCE 

MG; 

Deverá ser possível realizar os registros de medição da obra ou serviço de engenharia 

identificando a data e tipo da medição permitindo a anexação de fotos; 

Deverá realizar o registro e a prestação de contas ao TCE MG do objeto cuja natureza 

seja obras e serviços de engenharias; 

Fornecer consultas e relatórios gerenciais que possibilite comparar o valor adjudicado 

com o valor realizado na obra ou serviço 

Deverá fornecer relatório gerencial que possibilita verificar o número de dias da obra ou 

serviço de engenharia em cada situação ou fase, identificando os dias em atraso. 

Deverá permitir detalhar os itens do contrato da obra conforme a planilha orçamentária 

elaborada pela administração, com os respectivos códigos dos itens de acordo com cada 

fonte de referência SINAP – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil e SICRO– Sistema de Custos de Obras Rodoviárias ou outras tabelas de 

referência a serem utilizada para orçamento, com as respectivas quantidades e preços do 

fornecedor ganhador. 

Deverá realizar a geração dos arquivos ao Módulo Execução de Obra e Serviço de 

Engenharia do TCE MG. 

 

14.8 - SISTEMA DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

LOA E TESOURARIA 

Utilizar o Plano de Contas definido pelo TCE/MG através de Instruções Normativas. 
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Possuir cadastro do Plano de Contas com os atributos definidos pelo PCASP (Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público), com os seguintes campos específicos: a. Código; b. 

Título; c. Função; d. Natureza do Saldo; e. Encerramento; f. Indicador do Superávit 

Financeiro; 

Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes definidos 

pela edição mais atualizada do MCASP como forma de garantir a integridade das regras 

contábeis do PCASP. 

Emitir os relatórios da Prestação de Contas Anual de acordo com o MCASP de forma 

automática depois de realizado o encerramento do exercício, emitindo no mínimo: a.       

Balanço Financeiro; b.       Balanço Patrimonial; c.        Balanço Orçamentário; d.       

Demonstração das Variações Patrimoniais; e.       Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

f.         Demonstrativo da Dívida Flutuante; g.       Demonstrativo da Dívida Fundada 

Interna, etc. 

Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do uso 

dos Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP). 

Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as necessidades 

de cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas pelo próprio contador da 

instituição pública. 

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das Naturezas de 

Receita e Despesa e de seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações do 

respectivo Tribunal de Contas. 

Permitir que o usuário possa efetuar lançamentos contábeis sem a utilização de LCP e 

CLP. 

Possuir cadastro de Convênios e Termos Aditivos e seus controles tais como Prestação de 

Contas, etc. 

Permitir controle da Dívida Fundada com informações cadastrais, movimentações e 

consultas. 

Escriturar em tempo real todos os atos e fatos que afetam ou que possam afetar a gestão 

fiscal, orçamentária, patrimonial, econômica e financeira, conforme exigência da LC 

101/2000 em seu art. 48, inciso III, e o Decreto Federal 7.185/2010; garantindo que todos 

os atos e fatos movimentem todas as contas contábeis de acordo com o ato e fato 

realizado através das diversas funcionalidades do sistema, atendendo assim ao padrão 

mínimo de qualidade da informação contábil. 

Executar o registro contábil de forma individualizada por fato contábil e por ato que 

possam afetar a gestão fiscal, orçamentária, patrimonial, econômica e financeira, 

conforme Portaria da STN 548/2010 que trata sobre padrão mínimo de qualidade de 

sistema. 

A escrituração contábil deve identificar, de forma unívoca, todos os registros que 

integram um mesmo fato contábil, conforme a norma contábil ITG 2000 (R1), atualizada.  
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Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem como a 

qualidade, consistência e transparência das informações geradas pelo PCASP conforme 

definições realizadas na versão mais atualizada do MCASP (Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de 

desdobramento do Plano de Contas utilizado. 

Possuir controle das apropriações de férias e décimo terceiro salário de forma 

automatizada, com todos os dados gerados de forma integrada com o sistema de folha de 

pagamento. 

Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de uma 

mesma natureza da informação. 

Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a “Permanente” sejam 

movimentadas utilizando como contrapartida: Contas de Variação Patrimonial 

Aumentativa; Contas de Variação Patrimonial Diminutiva; outra conta Patrimonial, para 

reclassificação; conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, 

exclusivamente quando houver a respectiva execução orçamentária (emissão de 

empenho). 

Possuir o cadastro dos lançamentos contábeis padronizados (de forma parametrizável 

pela entidade) para o REGISTRO, de forma distinta da execução mensal normal, dos 

procedimentos contábeis de encerramento do exercício. 

Possuir tela para visualização e impressão dos lançamentos contábeis realizados. 

Possuir tela para visualização das contas correntes contábeis exigidas pelo TCE/MG no 

SICOM. 

Permitir a utilização de históricos padronizados. 

Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem. 

Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para 

determinados usuários. 

Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício para o 

exercício seguinte. 

Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o exercício 

seguinte. 

Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver sido 

realizada de modo que os saldos já implantados sejam substituídos. 

Utilizar tela de controle mensal e anual de encerramento contábil para a apuração e 

apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados. 

Possuir rotinas de fechamento mensal e anual executando processos de validação para 

verificabilidade da integridade contábil. 

Executar os registros concomitantes aos registros contábeis, patrimoniais e financeiros de 

forma a identificar as informações de geração do balancete contábil do SICOM. 
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Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e 

financeira. 

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não 

tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo 

consistência dos dados entre os exercícios. 

Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de 

Lançamento ou documento equivalente definido pela entidade pública para a liquidação 

de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos. 

Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou 

anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação 

parcial ou total. 

Exigir no cadastro do empenho a inclusão do detalhamento da fonte de recursos, e 

quando cabível, das informações relativas ao processo licitatório, número da obra, 

convênio e o respectivo contrato. 

Permitir a incorporação patrimonial na liquidação de empenhos. 

Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a automatização 

do reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da execução orçamentária. 

Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu 

complemento, anulação e baixa. 

Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de 

pagamento etc.) sejam impressas de uma só vez através de uma fila de impressão. 

Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de 

pagamento etc.) sejam reimpressos caso ocorra necessidade. 

Permitir a alteração das datas de vencimento das liquidações de empenhos sem a 

necessidade de efetuar o estorno das liquidações. 

Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho. 

Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho. 

Permitir a contabilização da apropriação das retenções de forma automática na baixa do 

empenho. 

Permitir que sejam efetuadas várias liquidações para empenhos globais ou estimativos. 

Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato 

da impressão com os modelos da entidade. 

Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. 

Possuir rotina de vinculação dos documentos fiscais recebidos com as liquidações da 

despesa. 

Permitir controle das despesas com deslocamentos, exigindo no mínimo o dia da viagem, 

autorizador, objetivo, local de destino, data do retorno e controle dos itens de despesas 

utilizados. 
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Possibilitar a liquidação da despesa concomitante ao seu recebimento no almoxarifado. 

Permitir que o processo de liquidação seja aberto de forma automática após a emissão do 

empenho 

Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvenções, auxílios 

contribuições e convênios, devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de 

recursos antecipados, e que sejam contabilizados de acordo com as regras do MCASP. 

Permitir controlar as prestações de contas dos repasses de recursos antecipados, 

registrando os dados no Plano de Contas da Entidade de forma automática, de acordo 

com as regras do MCASP. 

Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da mesma, bem como 

se a mesma se refere a uma retenção própria da entidade ou de terceiros. 

Permitir que as retenções de terceiros geradas na folha de pagamento da entidade gerem 

as respectivas Ordens de Pagamento de forma automática e parametrizável pelo usuário. 

Possuir mecanismo que controle as retenções por fontes/destinação de recursos. 

Permitir o lançamento automático das receitas de retenções quando referir a retenções da 

própria entidade. 

Possuir código simplificado para as retenções de forma a facilitar o trabalho da entidade.  

Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser 

inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e que posteriormente possam ser 

liquidados, pagos ou cancelados no exercício seguinte. 

Permitir que sejam geradas quantas liquidações sejam necessárias para os restos a pagar 

não processados. 

Permitir a inclusão de Documentos Fiscais nas respectivas liquidações conforme a regra 

de integridade exigida pelo respectivo Tribunal de Contas. 

Permitir consultas aos empenhos e fornecedores vinculados a partir do número de um 

documento fiscal. 

Permitir o lançamento dos Precatórios na Dívida Fundada da Entidade. 

Emitir relatórios de empenhos e liquidações podendo ser selecionadas por credor, número 

dos empenhos, datas de lançamento, etc. 

Emitir relatórios das alterações orçamentárias podendo ser selecionadas por tipo de 

alteração, fonte de recursos, data de lançamento, etc. 

Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, atendimento ao SICONFI. 

Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos sistemas de gestão 

de pessoal, patrimônio público, licitações e contratos, almoxarifado e frotas. 
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Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a inserção dos 

bens no sistema de patrimônio. 

Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os 

métodos de depreciação definidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas 

ao Setor Público, utilizando vida útil e valor residual para cada um dos bens. 

Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de 

acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de patrimônio. 

Esteja configurado com todas as regras contábeis de integração entre os sistemas 

estruturantes de Administração de Suprimentos (Compras e Materiais, Licitações, 

Patrimônio e Frotas). 

Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciária, conforme layout definido no 

Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. 

Gerar arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas - SICOM-MG. 

Possuir integração com o sistema de contabilidade pública. 

Permitir que a entidade relacione os cadastros de Natureza da Receita, Natureza da 

Despesa, Plano de Contas e Fonte de Recursos com as informações cadastrais definidas 

pela STN para a Matriz de Saldos Contábeis. 

Permitir que o relacionamento dos cadastros de Natureza da Receita, Natureza da 

Despesa, Plano de Contas e Fonte de Recursos sejam realizados de forma automática com 

as informações cadastrais definidas pela STN, para a Matriz de Saldos Contábeis 

Permitir que as informações complementares da Matriz de Saldos Contábeis sejam 

ajustadas através de lançamentos contábeis. 

Permitir a geração as informações referentes a Matriz de Saldos Contábeis em formato 

aceito pela STN. 

Emitir os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade, 

conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, respeitando a vigência 

para cada modelo. 

Emitir todos os Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme 

modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, respeitando a vigência para cada 

modelo.  

Possuir integração com o sistema de contabilidade pública para emissão automática dos 

demonstrativos. 

Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a 

compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias.  

Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias.  

Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária.  

Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades 

do estabelecimento bancário.  
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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.  

Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da 

Tesouraria.  

Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior.  

Permitir conciliação através de movimento bancário dentro um período determinado.  

 

14.9 - ALMOXARIFADO 

Controlar o recebimento, armazenamento, requisição e distribuição dos materiais em 

estoque, integrando automaticamente a movimentação de bens adquiridos com os 

respectivos movimentos contábeis. Indicar quais itens precisam ser repostos, evitando 

falta de produtos. 

Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 

almoxarifados, englobando ainda a gestão de entidades (unidades gestoras) junto aos 

almoxarifados. 

Permitir inclusão de dados relativos às entradas e saídas independentes de execução 

orçamentária (doação, transferência, permuta, devolução e outras) no almoxarifado. 

Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do 

consumo; 

Permitir que o sistema controle de forma analítica todos os locais de armazenamento de 

produtos existentes na entidade, emitindo relatórios de entradas, saídas e saldos em 

separado ou individualmente. 

Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual, alertando 

sobre eventuais estouros de cotas; 

Possuir controle da localização física dos materiais no estoque, possibilitando cadastro de 

todas as formas de armazenamento de produtos existentes na entidade, como Racks, 

Estantes, Paletes, Silos, Tanques, etc. 

Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial 

de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; 

Permitir que o usuário faça requisição materiais somente ao almoxarifado ao qual é 

vinculado; 

Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 

Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais de forma 

individual e por Almoxarifado; 

Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à 

movimentação do estoque para cada material, de forma analítica; 

Possuir integração com o sistema de administração de frotas efetuando entradas e saídas 

automáticas nos estoques desse setor; 
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Possuir integração com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a 

inclusão do item patrimonial naquele sistema e mantendo o vínculo entre eles; 

Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; 

Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados centros 

de custos; 

Controlar as entradas por nota fiscal que necessitam de conferência para que seja possível 

identificar e finalizar o estágio de conferência em momento posterior ao do registro da 

entrada da nota fiscal. 

Possui integração em tempo real com a contabilidade onde seja possível efetuar a 

escrituração contábil de todos os movimentos de entrada e saída que afetam o estoque. 

Possui movimentação específica para o registro de desperdícios, resíduos e refugos 

existentes na gestão de estoques, efetivando assim correta caracterização das saídas de 

materiais inservíveis. 

Deve gerar documento de registro das saídas para consumo do almoxarifado no momento 

subsequente ao processamento. 

Permitir consultas de todas as movimentações de entrada e saída de um determinado 

material. 

Emitir relatório mensal ou anual de movimentação por almoxarifado (individual ou 

consolidado). 

Realizar o fechamento mensal das movimentações de materiais, bloqueando o movimento 

nos meses já encerrados. 

Permitir controle das datas de validade dos produtos perecíveis. 

Permitir a possibilidade de fracionamento dos produtos em estoque quando necessitar de 

saídas parceladas. 

Processar o lançamento na contabilidade das liquidações de despesas quando do 

recebimento dos produtos no almoxarifado. 

Permitir cadastro único integrado de produtos com os outros módulos do sistema 

permitindo lançar no mínimo descrição resumida e detalhada dos itens, indicação de 

contas que serão movimentadas no plano de contas da entidade, categoria do produto, 

estoque mínimo e máximo permitidos, etc. 

Permitir cadastro de requisitantes vinculando-o ao local de armazenamento específico de 

sua área de atuação na entidade. 

Permitir o cadastro de todos os documentos fiscais recebidos salvando no mínimo o tipo 

de documento fiscal, a data, o valor total do documento, os descontos e o valor líquido. 

Caso o documento seja uma nota fiscal que guarde o número e os itens da nota fiscal. Se 

for nota eletrônica que permita gravar sua chave de acesso com validação do código de 

barras antes de inserir os dados no banco. 

Permitir importar os dados do documento contratual enviado ao favorecido para facilitar 

a inserção dos dados nos documentos fiscais, constando a quantidade, denominação, 

valor unitário e valor total dos produtos, com possibilidade de edição dos dados para 

gravação. 
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Possibilitar o recebimento parcial de um documento contratual, controlando o saldo 

restante do documento que o fornecedor ainda não entregou à entidade. 

Possibilitar a ligação de vários documentos ficais ao mesmo documento contratual ou 

vice versa. 

Fazer a validação dos valores parciais dos produtos inseridos com o valor total dos 

documentos fiscais recebidos. 

Fazer automaticamente a baixa dos documentos contratuais emitidos para controle do 

setor de compras da entidade. 

Emitir o documento de liquidação da despesa com o nome do responsável pelo 

recebimento dos produtos. 

Permitir pesquisas de documentos contratuais emitidos a liquidar e os liquidados. 

Permitir a pesquisa de todos os documentos fiscais e liquidações efetuadas no sistema, 

com filtros de datas, fornecedores, documentos contratuais e documentos contábeis (notas 

de empenhos). 

Permitir a anulação de liquidação da despesa com todo o estorno dos lançamentos 

efetuados, inclusive com emissão de documento de anulação de liquidação da despesa. 

Facilitar a emissão do documento de saída de produtos através de importação de 

requisições, entradas de produtos, etc. 

Possibilitar o controle de transferências de produtos entre as unidades de armazenamento 

existentes na entidade. 

Emitir relatórios de documentos fiscais selecionando no mínimo por fornecedores, data 

inicial e final, e documento fiscal inicial e final. 

Verificar a data de vencimento dos produtos perecíveis impedindo o recebimento de 

produtos vencidos. 

Possuir integração em tempo real com a execução das despesas orçamentárias, 

identificando e solicitando a liquidação ou o “em liquidação” do empenho relacionado à 

respectiva entrada por nota fiscal. 

Possibilidade da utilização de Leitor de código de barras para importar a chave de acesso 

das notas fiscais eletrônicas. 

 

15 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO    

15.1 - O objeto deste CONTRATO será executado sob o regime de execução indireta, 

de acordo com a programação da Administração e mediante a emissão da Autorização 

de início de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

15.2 - O CONTRATO a ser firmado entre a Administração e a empresa contratada, 

incluirá as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, 

necessárias à fiel execução do objeto e também do Projeto básico. 

15.3 - O CONTRATO firmado com a Administração não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência, ficando o mesmo passível de penalidade e sanção, inclusive rescisão. 
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15.4 - Correrá por conta da Empresa contratada qualquer indenização por danos 

causados a Administração ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto licitado. 

15.5 - Para atender a seus interesses, a Administração se reserva o direito de alterar 

quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15.6 - A Administração se reserva o direito de não receber a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO em desacordo com o previsto no instrumento convocatório e Termo de 

Referência, podendo cancelar o CONTRATO e aplicar o disposto no artigo 78, inciso I, 

da Lei Federal 8.666/93. 

15.7 - Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código 

Civil Brasileiro, a Empresa contratada se obriga a comunicar, por escrito, a 

Administração, a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto 

perdurar tal situação. 

15.8 - A empresa contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do 

CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao 

Hospital Dr. Gil Alves, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do CONTRATO. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕS DA CONTRATADA 

16.1 - A Contratada obriga-se a: 

a) Executar o contrato dentro do melhor padrão de qualidade e executar a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS através de pessoas idôneas, assumindo total 

responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no 

desempenho de suas funções. 

b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados. 

c) Permitir e facilitar à Fiscalização da Administração, inspeção da PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS a serem entregues, prestando todas as informações solicitadas pela 

Administração. 

d) Informar à Fiscalização da Administração a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS dentro 
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do prazo requisitado pela Administração e estabelecido pelo contrato, sugerindo as 

medidas para corrigir a situação. 

e) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas, resultantes do cumprimento deste instrumento. 

f) Realizar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO no endereço indicado, de acordo com os 

prazos estabelecidos, visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste instrumento.  

g) Executar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO conforme solicitação do Setor de Serviços 

Administrativos responsável por gerir o CONTRATO, em sua totalidade, condições 

normais, dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas de segurança 

pertinentes. 

h) Atender prontamente às reclamações da Administração, bem como reparar, corrigir, 

remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO 

em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. 

i) Designar um representante para acompanhar a execução do CONTRATO. 

j) Responsabilizar-se pela qualidade dos SERVIÇOS entregues, substituindo, 

imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não 

se adequarem às especificações, parte integrante deste Termo, sob pena de aplicação das 

sanções cabíveis, inclusive rescisão do CONTRATO.  

k) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo Hospital Dr. 

Gil Alves, com respeito à execução deste CONTRATO. 

l) A empresa contratada obriga-se no direito de manter em toda a vigência do 

CONTRATO firmado entre as partes as condições de habilitação em dia. 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

17.1 - Executar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO conforme solicitação do Setor de 

Serviços Administrativos ou a quem esta determinar, responsável por gerir o 

CONTRATO integralmente, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas 

na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  

17.2 - Efetuar os pagamentos devidos à empresa nas condições estabelecidas. 
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17.3 - Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do 

CONTRATO, nos termos do artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

17.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO que venham a ser solicitados pelos colaboradores (empregados) da 

Contratada. 

 

18 - DA GESTÃO DO CONTRATO 

A Gestão do CONTRATO ficará a cargo Setor de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

conforme descriminado neste Termo de referência. 

 

19 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

19.1 - O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento: O setor competente 

para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Setor de SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS a quem esta determinar, observados os artigos 73 a 76 da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

19.2 - O Hospital Dr. Gil Alves reserva-se o direito de não receber qualquer 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO em desacordo com o previsto neste instrumento 

convocatório e Projeto Básico, podendo rescindir o CONTRATO, nos termos do artigo 

78, inciso I e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI, da Lei Federal n.º 8.666/93.  

19.3 - A Empresa contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, bem como o acesso às fontes de 

informações que forem julgadas necessárias. 

19.4 - O objeto deste CONTRATO será recebido mensalmente conforme solicitação da 

requisitante do objeto. 

19.5 - O recebimento definitivo não exime a empresa contratada da responsabilidade 

pelos danos porventura causados pela utilização dos SERVIÇOS. 

19.6 - A Administração notificará a empresa contratada, podendo suspender o 

pagamento e até mesmo, rescindir o CONTRATO, se algum serviço estiver em 

desacordo com as especificações e demais exigências do instrumento convocatório, 

independente de aplicação de sanções cabíveis. 



 
HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES 

Praça Zico Caldeira, 50, Centro - CEP 39.390-000 
Tel.: (38) 3251-6655 / 3251-6555 / 3251-6556 

Bocaiúva - Minas Gerais 
 

20 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será realizado 

pela Tesouraria da Contratante, por processo legal, nas condições exigidas e 

apresentação dos documentos fiscais devidos, mensalmente a contar da data dos 

serviços prestados. 

20.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados. 

20.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições propostas, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo. 

20.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

20.5 - O PAGAMENTO SE FARÁ COM A APRESENTAÇÃO PELO LICITANTE 

DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

20.6 - AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOTA FISCAL E 

CERTIDÕES FISCAIS TAIS COMO: CND DE FGTS, CND FEDERAL E CNDT 

TRABALHISTA. 

 

21 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

21.1 - O prazo de vigência do CONTRATO será até 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura, com eficácia legal após sua publicação, podendo ser prorrogado 

conforme Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

22 - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

22.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições do CONTRATO, a 

Administração poderá aplicar à empresa contratada as sanções previstas no artigo 87 da 

Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, garantida 

a ampla defesa: 

22.1.1 -  I - Advertência 

22.2 -  II - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais das multas: 
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 

valor da prestação de serviços não realizada na etapa. 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO não realizada, 

no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do 

CONTRATO. 

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração por 

prazo não superior a dois anos. 

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

 

Pedro da Silva Costa 

Diretor Executivo 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021  

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso 

de sistema integrado de computador para atender as necessidades dos serviços 

Administrativos no Hospital Dr. Gil Alves do município de Bocaiúva/MG. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Razão Social:        CNPJ: 

Endereço: 

Telefone:        E-mail: 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco:    Agência:    Conta: 

Representante Legal:       CPF: 

 

Apresentamos nossa proposta para execução do objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Item Descrição UND Qtde 
Valor 

Unitário 
Subtotal Marca 

0001 

SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA 

(CONFORME TERMO DE REFERENCIA):   Sistema para 
atendimento as áreas de planejamento, contabilidade, 

licitações, compras, almoxarifado, folha de pagamento, 

controle de frotas, patrimônio,  que possibilite a geração dos 
arquivos de intercâmbio de dados para alimentar 

automaticamente o SICOM (Sistema Informatizado de 

Contas dos Municípios), adotados pelo TCEMG (Tribunal de 
Contas do Estado Minas Gerais), para o módulo de 

acompanhamento mensal e balancete, conforme layouts e 

parâmetros estabelecidos por parte do TCEMG, incluindo 
nesta a instalação do sistema e treinamento dos servidores . 

MES 12 0,00 0,00 
 

 

Valor Total da Proposta: R$ ........... 

(....................................................................................). 
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Validade da Proposta: R$......... (....................) dias, contados a partir da abertura do 

envelope Proposta. 

 

Declaramos expressamente que nos preços propostos, que constituirá a única e 

completa remuneração, estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos 

diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como 

quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto. 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal/Carimbo CNPJ 

 

 

 

 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: ________________________ 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021  

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a). 

______________________________, portador(a) do documento de identidade nº 

______________ e CPF nº ________________, a participar da licitação instaurada pelo 

Hospital Municipal Dr. Gil Alves, na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de 

representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, formular e assinar propostas, dar lances verbais, desistir e interpor recursos, 

rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 

licitatório, inclusive assinar contrato. 

 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal/Carimbo CNPJ 

 

 

Observação:  

1. Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no ato 

do Credenciamento. 

2. Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

A empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _____________________________, sediada à 

________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a). ____________________________, portador(a) do documento de identidade nº 

_______________ e CPF nº _______________, DECLARA expressamente, para fins 

do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal/Carimbo CNPJ 

 

 

 

 

Observação: 

1. Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no ato 

do Credenciamento. 

2. Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ________________ sediada à ________________________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a). _____________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº __________________ e CPF 

nº__________________ DECLARA expressamente, para fins de participação na 

licitação acima, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 

microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/2006 atualizada. 

 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal/Carimbo CNPJ 

 

Observação: 

1. Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no ato 

do Credenciamento. 

2. Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

 

 

A empresa _________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ____________________, sediada à 

_____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a). ________________________________________, portador(a) do documento 

de identidade nº _____________ e CPF nº _______________, DECLARA 

expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal/Carimbo CNPJ 

 

 

 

Observação: 

1. Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no 

envelope documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de Habilitação. 

2. Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a). 

__________________________________________, portador do documento de 

identidade nº ___________________ e do CPF nº ___________________ DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não 

emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal/Carimbo CNPJ 

 

 

Observação: 

1. Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no 

envelope documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de Habilitação. 

2. Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 

3. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O HOSPITAL 

MUNICIPAL DR. GIL ALVES E A EMPRESA 

________________________________________, PARA OS FINS 

NELE INDICADOS. 

 

O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, com sede à Praça Zico Caldeira, 50, 

Centro, Bocaiúva/MG, inscrito no CNPJ sob nº 04.842.827/0001-01, isento de inscrição 

estadual, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, o Sr. Atanael Francisco Nery da 

Cruz, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 581.261.126-20, doravante denominado de 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

____________________________________________, inscrito no CNPJ sob nº 

______________________, estabelecida na 

_____________________________________, denominada de CONTRATADA, neste 

ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(a) ________________________, 

inscrita no CPF sob o nº ___________________, portadora do documento de identidade 

nº _____________________, residente e domiciliado ___________________________, 

resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 

Lei nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de 

serviços de licenciamento de uso de sistema integrado de computador para atender as 

necessidades dos serviços Administrativos no Hospital Dr. Gil Alves do município de 

Bocaiúva/MG, conforme especificações constantes do Projeto Básico do edital do 

Processo Licitatório Nº 026/2021, Pregão Presencial Nº 010/2021. 
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CLÁUSULA 2ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de Recurso Próprio 

consignado no Orçamento, para o exercício de 2021 do Hospital Municipal Dr. Gil 

Alves, cujos programas de trabalho e elemento de despesa estão prescritos nas seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

20.01.01.10.122.0002.2208.33900400 – Manutenção dos Serviços Administrativos 

do Hospital Municipal – Serv. Tecnologia da Informação e Com – TRANSF. DE 

RECUROS DO FUNDO 

FICHAS: 024 / 025  

FONTES DE RECURSO: 155 / 159 

 

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ _________ 

(________________________), conforme especificações abaixo: 

 

CLÁUSULA 4ª - DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será realizado 

pela Tesouraria da Contratante, por processo legal, nas condições exigidas e 

apresentação dos documentos fiscais devidos, mensalmente a contar da data dos 

serviços prestados. 

4.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados. 

4.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições propostas, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo. 

4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

4.5 - O PAGAMENTO SE FARÁ COM A APRESENTAÇÃO PELO LICITANTE 

DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOTA FISCAL E CERTIDÕES 

FISCAIS TAIS COMO: CND DE FGTS, CND FEDERAL E CNDT TRABALHISTA. 
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4.6. - O pagamento referente à nota de empenho, oriundo do presente Pregão, será 

efetuado no mês subsequente ao de cada prestação dos serviços, até 5º (quinto) dia útil 

do mês com a apresentação da Nota Fiscal, discriminativa no Setor competente do 

Hospital, devidamente atestada pelo fiscal do contrato especialmente designado para 

essa finalidade. 

4.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida a fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese o prazo para pagamento inicia-se 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando 

qualquer ônus para o Hospital. 

4.8. O Hospital não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

que, porventura, não tenha sido acordada na assinatura do contrato. 

4.9. Todas as despesas com transporte, hospedagem, alimentação, custos com mão de 

obra dos profissionais, acrescida dos respectivos encargos sociais e trabalhistas serão por 

conta e risco da futura contratada. 

 

CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTE 

5.1. Os preços contratados poderão ser revistos, desde que comprovado o 

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO deste contrato, nos termos da alínea 

“d”, inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo o contratado manter sua 

proposta pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias após sua apresentação. 

5.2. O reajuste do preço contratado será anual, conforme o disposto nos art. 40, inc. XI; 

art. 55, inc. III da Lei nº 8.666/93, e Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, salvo 

autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 

5.2.1. O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

5.2.2. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da 

assinatura do contrato e do 12º mês da execução, passando a vigorar o novo preço a 

partir do 13º mês. 
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CLÁUSULA 6ª - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 - As atividades profissionais, objeto deste termo, deverão ser executadas em 

ambientes físicos determinados pelo Hospital Dr. Gil Alves. 

6.2 - A implantação do software de gestão deverá ocorrer no prazo máximo de 15 

(Quinze) dias, contados da data de recebimento da ordem de serviços, com 

funcionamento paulatino de todos os módulos, conforme prioridade definida pela 

Secretaria de Finanças e requerida pela natureza dos próprios serviços.  

6.3 - Toda a implantação mencionada e ainda a migração/importação de dados de 

sistemas anteriormente utilizados, se for o caso, deverão estar concluídas no prazo 

máximo de 15 (Quinze) dias. 

6.4 - A Contratada deverá arcar com todos os custos adicionais, tais como: Impostos de 

qualquer natureza, seguros e outros encargos ou acessórios, pois a Contratante não 

aceitará nenhuma despesa extra além dos preços previstos na proposta. 

6.5 - Os serviços solicitados acima se destinam à manutenção do Hospital Municipal. 

6.6 - Será de inteira responsabilidade da Contratante, arcar com as despesas de 

locomoção, alimentação e estadia de todo o pessoal da Contratada, quando o serviço se 

der “in loco”. 

6.7 – A Prestação dos Serviços dar-se-á nos termos especificados no Anexo I – 

Projeto Básico do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 010/2021. 

 

CLÁUSULA 7ª - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. O prazo de vigência do CONTRATO será até 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura, com eficácia legal após sua publicação, podendo ser prorrogado 

conforme Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto deste contrato será de competência e 

responsabilidade do Departamento de Serviços Administrativos, através do Diretor 

Executivo, a quem caberá verificar se estão sendo cumpridos os termos do contrato, 

observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

§1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
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reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações 

decorrentes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. São obrigações específicas da CONTRATANTE: 

a) Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do contrato; 

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato; 

c) Efetuar o pagamento dos valores contratados pela prestação dos serviços no prazo e 

nas condições contratuais. 

9.2. São obrigações específicas da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se, inteira e completamente, pelos trabalhos realizados em 

decorrência do contrato, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no tocante à 

responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados e fiscalizados 

pela Administração; 

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à 

Administração ou a terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações 

assumidas no contrato; 

c) Responsabilizar-se pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes 

de negligência, imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços contratados; 

d) Arcar com as despesas de locomoção, alimentação e estadia do contador e dos 

técnicos envolvidos na prestação dos serviços “in loco”; 

e) Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da presente contratação. A inadimplência da contratada, com referência a 

esses encargos não transfere ao Hospital a responsabilidade por seu pagamento; 

f) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no edital, devendo 

comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

 

CLÁUSULA 10ª - DAS SANÇÕES 

10.1. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Hospital 

Dr. Gil Alves, será descredenciado dos sistemas de credenciamento a que estiver 

inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

10.2.Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos 

demais casos de inadimplência. 

16.3.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por até 02 (dois) anos ou impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento do cadastro de 

fornecedores municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

16.4.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

no prazo de mínimo 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei Nº 8.666/93. 

16.5. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

16.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser 

pago ao Hospital Municipal Dr. Gil Alves, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 

contar da data da sua aplicação. 

 

CLÁUSULA 11ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.1.1. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO 

12.1. A Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, 
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na ocorrência das situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

8.666/93, com as consequências contratuais e em outras as previstas em lei ou 

regulamento. 

12.2. O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou 

judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei 8.666/93. 

 

CLAÚSULA 13ª - DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e 

Lei 10.520/2002, cujas normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, 

ainda que não se faça menção expressa. 

 

CLÁUSULA 14ª - DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bocaiúva/MG, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da execução do presente contrato, com a renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

14.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam, para 

que produza os efeitos legais. 

 

Bocaiúva/MG, ___ de _________________ de 2021. 

 

______________________________ 

Atanael Francisco Nery da Cruz 

Diretor Geral 

CONTRATANTE 
 

______________________________ 

Representante Legal 

Empresa 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) _________________________     2) ___________________________ 

    CPF:                  CPF:  


