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O MUNICÍPIO DE BOM JESUS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por 

intermédio da Prefeita Municipal, Lucila Maggi Morais Cunha, torna público aos interessados 

que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 

Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão que se encontra 

aberta a licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL com a data, horário e local 

acima especificados, através de Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 608 de 05 de maio de 

2022. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação e  fornecimento de licença de uso, de 

sistema de informática, nas áreas de Meio Ambiente, Agricultura e bem estar animal nos 

termos previstos no Anexo I do presente Edital. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1. Deverão ser entregues ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitações, 

na data, horário e endereço referidos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes lacrados 

com as seguintes indicações externas: 

 

Envelope nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Bom Jesus 

Setor de Licitações 

Pregão Presencial nº 98/2022 

Abertura: data e hora da abertura da licitação 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº do CNPJ) 

 

Envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

TIPO DE CONTRATAÇÃO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

DATA DE ABERTURA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

HORÁRIO: 09 HORAS E 30 MINUTOS 

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITO A 

AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO, Nº 2987, CENTRO, BOM JESUS, 

RS. 

PARTICIPAÇÃO: EXCLUSIVO ME E EPP. 
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 Ao Município de Bom Jesus 

Setor de Licitações 

 Pregão Presencial nº 98/2022 

Abertura: data e hora da abertura da licitação 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº do CNPJ) 

 

3. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

3.2. As impugnações podem ser protocoladas presencialmente no Setor de Licitações, ou 

encaminhadas por meio eletrônico, através do seguinte endereço de e-mail: 

planejamento@bomjesus.rs.gov.br ficando sob responsabilidade da impugnante a confirmação 

de recebimento, que também pode ser realizada através do telefone (54) 32371585. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de até 

24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

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

formulação das propostas (art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93). 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em processo de falência, 

sob concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e 

contratar suspenso na forma da legislação vigente ou que tenham sido declaradas inidôneas 

pela Administração Pública. 

4.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

4.3.1. Para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei 123/2006 

deverá ser apresentada CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL   

conforme instrução normativa nº 103 de 30/04/2007 do departamento nacional do registrodo 

comércio e/ou DECLARAÇÃO AFIRMANDO ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, modelo em anexo. A Certidão, 

mencionada neste item 4.3.1 deverá ser entregue no início da sessão pública de Pregão ao 

Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação, junto ao credenciamento. 

4.3.2. O credenciamento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte 

somente será procedido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio se o interessado comprovar tal 

situação jurídica na forma estabelecida no item 4.3.1 deste Edital. 

mailto:planejamento@bomjesus.rs.gov.br
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 4.3.3. A não comprovação de enquadramento da empresa, na forma estabelecida no item 4.3.1 

deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro da aplicação 

dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 aplicáveis ao presente certame. 

4.3.4. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e 

exclusiva da licitante que, inclusive, sujeita-se a todas as consequências legais que possam 

advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante somente um 

representante, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame. 

5.2. Se REPRESENTANTE da empresa proponente, deverá: 

 
a) identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto; 

b) entregar cópia do contrato social ou instrumento equivalente (tais como: estatuto social ou 

requerimento de empresário ou certificado de microempreendedor individual) e alterações, em 

vigor, devidamente registrados; 

c) entregar carta de credenciamento com firma reconhecida (modelo em anexo) e/ou 

procuração pública autenticada em cartório ou particular com reconhecimento de firma. 

 

c.1) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, comprovando 

a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos 

demais atos inerentes ao certame, com firma reconhecida do outorgante e do outorgado. 

c.2) se a procuração for por instrumento público este deverá ser autenticado no próprio 

cartório que a lavrou; ou, se particular, com reconhecimento de firma do outorgante, em que 

constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, parágrafo 1º, do Código Civil, em 

especial  o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, o nome do outorgado e a indicação de poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea "b", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

5.3.Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo documento no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. A verificação dos 

poderes será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, com sua consolidação ou posteriores alterações, devidamente registradas na Junta 

Comercial; no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; no caso de sociedades civis, inscrição no ato constitutivo, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

c) 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 
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 órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

5.3.1.Declaração onde conste, sob as penas da lei, que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e não ter sido declarado inidôneo (modelo em anexo). 

5.4.O Credenciamento, acompanhado dos documentos da sua comprovação, não serão 

devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora 

dos envelopes de preços e da documentação. 

5.5.Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do 

mesmo item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido item. 

5.6.O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um 

credenciamento para cada empresa que participará do certame. Não será aceito um único 

credenciamento contemplando duas ou mais empresas. 

 

5.7. Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lances 

e, principalmente, de recorrer dos atos do pregoeiro.  

 

5.8.A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento, impedirá a participação do licitante no presente certame. 

 

6. DA PROPOSTA – Envelope nº 1: 

 

6.1. A proposta deverá seguir as especificações do objeto conforme descrito no Anexo I – 

Termo de referência deste Edital, ser entregue ao Pregoeiro em envelope lacrado, sem rasuras 

e conter: 

a) PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM OFERTADO E VALOR TOTAL DO 

LOTE (NO DESCRITIVO DA PROPOSTA); 

b) MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, em caso de produto (pode 

ser informada mais de uma marca); 

c) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

d) LOCAL, DATA E ASSINATURA; 

e) INFORMAR OBJETIVAMENTE O NOME DO RESPONSÁVEL PELA 

ASSINATURA DE CONTRATO; 

f) INFORMAR DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO. 

 

6.2. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo até 02 

(duas) casas           decimais. 

6.3. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o 

prazo  acima estabelecido. 

6.4. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais 

como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
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 contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos 

comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

6.5. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

6.6. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta 

licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro 

ou má interpretação de parte da licitante. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 2: 

 

7.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, com sua consolidação ou posteriores alterações, devidamente registradas na Junta 

Comercial; no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; no caso de sociedades civis, inscrição no ato constitutivo, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

c) 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; 

 

7.1.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos 

acima, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no 

edital. 
 

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

e)Prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União, 

inclusive em relação às contribuições previdenciárias, apresentando a Certidão Negativa de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

f)Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante; 

g)Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante; 

h)Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

i)Declaração, sob as penas da lei, do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal; 

j)Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
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 jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 60 (sessenta) dias meses contados da data da sua emissão. Entende-se 

como sede da Pessoa Jurídica, a MATRIZ do estabelecimento; 

l)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 

12.440/2011); 

m) Declarações ou atestados comprovando a capacidade técnica no fornecimento de sistemas 

de gestão pública desenvolvidos nativamente em web, emitidos por pessoa jurídica de direito 

público, relacionando os sistemas fornecidos à entidade emissora bem como atestando a boa 

qualidade na prestação dos serviços contratados, sendo no mínimo dos módulos estruturantes: 

Contabilidade, Planejamento, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Tributos, Dívida 

Ativa, Portal da Transparência, Compras, Tesouraria e Educação. 

 

n) Declaração de que instalará e implantará os sistemas e converterá dados sem acesso técnico 

a dicionário de dados e dump do banco de dados no prazo máximo e nas condições 

estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 

o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

 

o.1) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

o.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial de abertura, necessariamente registrado no Departamento Nacional de 

Registro de Comércio (DNRC) ou junta comercial ou órgão equivalente; e, demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

o.3) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social, 

registrados em cartório competente. 

o.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

 

p) Comprovação de boa situação financeira da empresa através dos seguintes índices 

contábeis, os quais deverão ser maiores ou iguais a 01 (um). 

 ILC: Índice de liquidez corrente ou, 

 ILG: Índice de liquidez geral ou,  

 GS: Grau de solvência. 
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As empresas que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Corrente (LC), Índice de Liquidez Geral (ILG) e Grau de solvência (GS), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado: 

 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício, devendo apresentar declaração assinada por contador de que está isenta de 

apresentá-lo em função de seu enquadramento.. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA  DE  LANCES 

 

8.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão 

Pública      do Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 1 – Proposta e nº 2 – Documentação 

e procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade 

quanto ao objeto, classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e  superiores em até 10% (dez por cento) 

relativamente a de menor preço. 

8.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital terão as 

suas propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances. 

8.2. Quando não forem verificadas no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem 8.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes a de menor preço, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.3. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas a apresentarem lances 

verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, e as demais em ordem decrescente de 

preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor 

ILC=           Ativo Circulante = ou superior a 1 

                    Passivo Circulante 

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = ou superior a 1  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo   

GS=                        Ativo Total = ou superior a 1 

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

  

 

 preço, será realizado o sorteio. 

8.4. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.4.1. Os lances serão pelo MENOR PREÇO POR LOTE. 

8.4.2. . É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.4.3. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior poderá ser inferior a 1% (um) por 

cento do valor unitário referido no Anexo I. 

8.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os 

envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste 

Edital. 

8.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

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

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 

8.7.1. Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço 

seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro 

negociar para que seja obtido o preço melhor. 

8.8. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, §2° da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada como critério de desempate 
a preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que 
atenderem ao disposto no item 4.3.1 deste Edital. 

8.8.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa ou empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 

cento) à proposta de menor valor. 

8.8.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada 

até então de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior 

não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se 

enquadrarem na hipótese do item 8.8.1 deste Edital, a apresentação de nova proposta no prazo 

previsto na alínea “a” deste item. 

8.9. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 

8.8.2 deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 
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 8.10. O disposto nos itens 8.8 a 8.9 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

valor tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a 

respeito. 

9.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

9.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o item do certame. 

9.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o item. 

9.5. Nas situações previstas nos subitens 9.3 e 9.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

9.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 

(três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do 

primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

9.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

9.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o item à licitante vencedora do certame. 

9.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, 

sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive 
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 quanto a recursos. 

9.11. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 4.3.1 deste Edital, 

que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos no item 

7.1 terá sua habilitação condicionada à apresentação da documentação regularizada no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

9.12. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 

desde que requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento 

licitatório. O pedido da prorrogação deverá ser feito pela empresa de forma motivada e antes 

de expirado o respectivo prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.12.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 9.11 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.13. O benefício de que trata o item 9.11 não eximirá a microempresa ou empresa de 

pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

9.13.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

9.14. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, 

testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por 

conta do licitante. 

9.14.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, no prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação. 

10. ADJUDICAÇÃO ,  HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

 

10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 

não houver recurso. 

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos 

termos do Decreto Municipal nº 5.290 de 23 de agosto de 2007 e art. 49, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

10.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 

ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro. 

10.4. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e 

Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado 

em imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais. 

10.5.Esgotados todos os prazos recursais, o Município convocará a vencedora para assinar o 

contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, podendo este prazo ser prorrogado uma vez e pelo 
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 mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

  

10.6. O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data da assinatura podendo ser 

prorrogado a critério da administração, ou rescindido por inexecução contratual. Caso o 

contrato ultrapasse doze meses, o mesmo poderá ser reajustado monetariamente pelo IPCA-E 

do período, ou outro índice oficial que vier a substitui-lo. 

10.7.Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato (não se eximindo das sanções do 

edital), será convocada a segunda classificada, intimando-se as demais participantes da fase 

de lances para que, em sessão pública, seja examinada a última oferta válida e verificada a 

aceitabilidade da proposta, sem prejuízo das sanções cabíveis, e assim, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital. O Pregoeiro poderá negociar para que seja 

obtido preço melhor, e, após, procederá à habilitação da licitante detentora da melhor oferta. 

 

11. RESPONSABILIDADES DA VENCEDORA 

 

a) Prestar os serviços licitados conforme especificações deste Edital, seus Anexos, e em 

consonância  com a proposta de preços; 

b) manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

Município; 

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Vencedora. 

 

12. DA INSTALAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SISTEMAS  
 

  12.1. Os sistemas deverão ser instalados e entregues em pleno funcionamento, em todos os 

setores envolvidos, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos após a emissão da 

ordem de início. 

 

  12.2. Os sistemas serão recebidos pelos usuários responsáveis de cada setor envolvido, após a 

sua completa implantação e treinamento e, depois de verificado o seu efetivo funcionamento, 

mediante a emissão do Termo de Homologação da Implantação, elaborado individualmente 

por sistema e entregue à contratada conforme o Anexo VII. 

13. PAGAMENTO 
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 13.1. Os valores referentes à locação mensal e aos serviços de atendimento técnico dos 

sistemas serão pagos mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao 

mês de referência, mediante apresentação da nota fiscal ou nota fiscal-fatura à Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

 

13.2. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora 

da licitação. 

 

13.3. Na emissão do documento fiscal pertinente a operação deverão ser observadas as regras 

de retenção tributária consoantes no artigo 64 da Lei Federal nº 9.430/1996, na Lei Federal 

9.249/1995 (art. 15) na IN RFB nº 1.234/2012, na IN RFB nº 971/2099, notadamente, o 

destaque da retenção de IRRF e de INSS, ou a indicação do enquadramento legal específico 

que dispense obrigações acessórias pertinentes (declaração). 

 

13.4. Os valores referentes à implantação serão pagos até o 15º (décimo quinto) dia útil do 

mês subsequente ao mês de referência, mediante apresentação da nota fiscal ou nota fiscal-

fatura à Secretaria Municipal da Fazenda em parcela única. 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na 

Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal nº 8.666/93 e conforme 

o Decreto Municipal nº 5.290 de 23 de agosto de 2007. 

14.1. Caso a empresa Vencedora se recuse a fornecer os itens que se sagrou detendora da 

melhor oferta sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento da obrigação 

assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

a)  advertência, por escrito; 

b)  multa sobre o valor do item; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.1.1. Caso a Vencedora não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do 

Município a sua aceitação. 

14.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o Município oficiará à Vencedora comunicando-a da data 

limite. 

14.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata 

o subitem 14.1. 

14.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou 

irregularidade cometida pela Vencedora acarrete consequências de pequena monta. 
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 14.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o Município rescindirá o contrato, podendo aplicar 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item. 

14.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do item. 

14.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 

ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou 

deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, 

falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas 

previstas em Edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

14.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Município, pela 

Vencedora, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em 

favor do Município, ou cobrados judicialmente. 

14.2.1. Se a Vencedora não tiver valores a receber do Município, terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no 

subitem anterior. 

14.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o Município 

aplique  à vencedora as demais sanções previstas no subitem 14.1. 

14.4. Configurado o atraso na entrega/execução do objeto, fica estipulado o percentual de 

0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) podendo ser cobrado por dia de atraso, 

calculado sobre o valor total do item/lote, limitado ao percentual de 20%. A multa de mora 

não impede as sanções previstas no item 15.1, nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

14.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será 

precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 

contraditório. 

15. RESCISÃO 

15.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
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 com o que estabelecem os arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16. DOTAÇÃO   ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

Órgão – 08 Secretaria de Meio Ambiente 

Unidade 01 – Gabinete da Secretaria 

Projeto Atividade 2037 

(181) 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 – Serviços de Tecnologia da Informação 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 

qualquer fase da licitação diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão   posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta.                   

17.2. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

17.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento 

licitatório serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, Servidores 

do Município de Bom Jesus, pessoalmente no endereço Avenida Manoel Silveira de Azevedo, 

nº 2987, Bairro Centro, Bom Jesus/RS, CEP: 95280-000, telefone 54-3237.1585, ou através 

do e-mail: planejamento@bomjesus.rs.gov.br . 

17.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 

17.6. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da Vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

17.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Bom Jesus, RS,  na data 

marcada, a reunião                            realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local. 

17.8. O Município de Bom Jesus se reserva ao direito de anular ou revogar a presente 

licitação, no total  ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

17.9. Integram este Pregão: 

 

ANEXO I - Termo de Referência 

mailto:planejamento@bomjesus.rs.gov.br
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 ANEXO II - Modelo de declaração de preenchimento dos requisitos de habilitação 

ANEXO III – Modelo de documento para credenciamento 

ANEXO IV – Modelo de proposta 

ANEXO V – Modelo de declaração em atendimento ao inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federal 

ANEXO VI – Modelo de declaração de ME/EPP 

  ANEXO VII – Termo de homologação dos serviços de implantação 

  ANEXO VIII – Modelo da minuta do contrato 

 

 

Bom Jesus/RS, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 

Este edital encontra-se revisado e aprovado  

Em _____/_____/2022. 

Procuradoria Jurídica 
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 ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA  

 

 

1. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 

Constitui objeto da presente licitação a contratação e  fornecimento de licença de uso, de 

sistema de informática, nas áreas de Meio Ambiente, Agricultura e bem estar animal nos 

termos previstos no Anexo I do presente Edital. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

      O presente Termo de Referência abrange a contratação de empresa especializada para 

o fornecimento de licença de uso, sem transferência de tecnologia, de um sistema de 

informática, rodando integralmente via internet, desenvolvido em linguagem livre, sendo o 

sistema instalado no datacenter gerido pela licitante vencedora, visando o gerenciamento 

virtual dos processos administrativos das áreas de Meio Ambiente, Agricultura e Bem estar 

animal, que permita o encaminhamento de solicitações, análise, monitoramento e 

fiscalização relacionadas aos processos administrativos encaminhados pelo requerente às 

respectivas áreas do Município, denominado software de gestão pública web para 

virtualização de processos, desenvolvendo o diagnóstico legal, implantação, treinamento e 

serviço de manutenção mensal que garantam as alterações legais e corretivas do sistema 

objeto e execução de serviços iniciais necessários à perfeita implantação do projeto. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação tem como principal objetivo o alinhamento entre tecnologia e o 

processo de governança integrada em face da virtualização dos processos administrativos 

com uso de um sistema web relacionados às áreas de Meio Ambiente, Agricultura e Bem 

estar animal, que venha permitir o seu encaminhamento, análise, monitoramento e controle, 

com transparência e publicidade, considerando as obrigações legais atribuídas ao Município, 

considerando a dinâmica econômica ativa e crescente, onde se verifica o aumento significa 

tivo das solicitações por parte de grandes empresas e novos empreendimentos que buscam a 

regularização junto aos Órgãos competentes do Município nas áreas do objeto ativadas. 

 

Os benefícios esperados com a ferramenta são: 

 

a) maior controle na gestão dos processos administrativos das áreas de Meio Ambiente,  

Agricultura e bem estar animal; 

 

b) maior eficiência e agilidade na análise de solicitações encaminhadas ao Município; 

 

c) maior controle, monitoramento e fiscalização frente aos processos administrativos das  

áreas citadas; 
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d) maior transparência e publicidade nas ações da administração. 

 

5. SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO 

 

Os serviços de parametrização dos softwares com as rotinas de trabalho serão realizados 

remotamente, buscando a sua compatibilização aos aspectos legais diagnosticados aplicados 

ao Município, compreendendo: 

 

a) avaliação dos processos de todos os setores envolvidos na implantação do sistema; 

 

b) redefinição/readequação dos processos de trabalho considerando o uso do software 

objeto, buscando viabilizar a nova cultura de operação das áreas de parte do Município; 

 

c) definição dos usuários, com suas permissões e acessos frente o uso do sistema objeto das 

áreas relacionadas ao objeto. 

 

d) cadastramento dos parâmetros do sistema considerando as aplicações contratadas e 

ativadas pelo Município, seguindo o diagnóstico legal materializado no relatório final que 

será entregue ao final da implantação. 

 

6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

O sistema objeto será fornecido através de instalação operada em datacenter gerido pela 

licitante vencedora, neste caso, toda disponibilização e configuração do servidor e 

infraestrutura de acesso (link de dados) ficará por conta da licitante vencedora, e/ou poderá 

ser implantado em servidor/datacenter gerido pela parte Município, devendo o 

Município, neste caso, realizar a configuração do servidor e infraestrutura de acesso (link de 

dados) conforme orientações da licitante vencedora e obrigatoriamente disponibilizar acesso 

remoto à licitante vencedora. 

 

7. DA IMPLANTAÇÃO 

 

Considera-se implantado o sistema após a implementação da parametrização considerando 

os aspectos legais aplicáveis à operação do Município frente ao objeto contrato, 

considerando as aplicações do sistema efetivamente ativadas pelo Município. 

8. DA ATIVAÇÃO 

 

Considera-se ativado o sistema após a definição e cadastramento dos usuários 

internos/servidores, com suas permissões e acessos, considerando sua área respectiva, 

ressalvando que o Município irá ativar as aplicações do sistema conforme sua necessidade e 

demanda, neste caso, pagando somente pelo módulos efetivamente ativados. O Município 

irá formalizar a ativação das áreas de interesse expressas no objeto do contrato através de 

ofício direcionado à licitante vencedora. 

 

9. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO 
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Os sistemas serão contratados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 

Agricultura, e o prazo máximo de implantação/migração será de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

10. DA CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A capacitação dos usuários do sistema objeto serão realizadas remotamente. Será 

considerado o uso do software e a estruturação operacional interna com definição das 

diretrizes pela equipe gestora do Município, considerando as etapas abaixo descritas: 

 

a)fase 01: capacitação operada pela licitante vencedora ao(s) servidor(es) das áreas ativadas 

pelo Município e seus administradores/gestores da licitante vencedora, com instruções 

orientativas e práticas de operacionalização com uso do sistema objeto, considerando a 

“área administrativa” do sistema contratado/ativado; 

 

b)fase 02: capacitação técnica de uso operacional e prático do sistema considerando as 

permissões e funções dos usuários/servidores internos. 

 

11. SERVIÇOS DA FASE DE IMPLANTAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO 

 

Os serviços na fase implantação/parametrização serão realizados remotamente, e 

compreendem: 

 

a)assistência técnica durante a fase implantação/parametrização das áreas ativadas, 

operacionalização do sistema utilizando-se de ferramentas de suporte via internet; 

 

b)atualização do sistema, sempre que necessário para atendimento da legislação municipal, 

estadual ou federal; 

c)suporte técnico pós-implantação aos usuários internos/servidores, através de sistema de 

help desk via internet disponibilizado pela licitante vencedora, devendo o mesmo registrar 

todos os encaminhamentos dos usuários e atendimentos, com o objetivo de escla- recer 

dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do sistema. Esse atendimento 

poderá ser realizado por telefone, ou através de serviços de suporte remoto com uso de 

internet, sendo que, todos atendimentos deverão ser registrados no sistema de help desk; 

 

d)apreciação das solicitações no prazo de até 24 horas após a abertura do chamado, devendo 

posicionar o Município frente ao encaminhamento de cada solicitação em particular; 

 

e)o suporte técnico será ministrado pela licitante vencedora em dias úteis das 8h até 12h e 

das 13h30min até 17h30min dando encaminhamento das solicitações no prazo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

f) a licitante vencedora irá apresentar cronograma/projeto de implantação, conforme 

Tipo de Atendimento Prazo de Atendimento (horas úteis) 
Telefone Imediato (limitado à fila de chamadas) 

Conexão Remota Em até 24 horas (limitado à fila de 
chama- das) 

Sistema Help Desk Em até 24 horas 
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metodologia e prática da licitante vencedora a qual deverá ser apresentada ao Município em 

até 15 (quinze) dias após a formalização do contrato. 

 

12. SERVIÇOS COMPREENDIDOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO 

 

Os serviços que estão compreendidos no fornecimento e manutenção mensal, serão  

realizados remotamente, conforme segue: 

 

a) manutenção e atualização dos sistemas, compreendendo-se as alterações legais vigentes 

(federais, estaduais e municipais) de uso comum na área ativada pelo Município expressas 

no objeto do contrato; legislação fornecida pelo Município, sendo que, não compreendem 

este ponto desenvolvimentos técnicos específicos particulares (novos 

aplicativos/funcionalidades); 

 

b) manutenção e atualização dos sistemas de internet para garantir a disponibilização dos 

serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana e seu perfeito 

funcionamento, exceto se o problema tiver causa a fatos/eventos externos alheios à vontade 

da licitante vencedora (ex. desastres climáticos, problemas o tráfego de dados com internet, 

entre outros); 

 

c) correções e eventuais falhas originadas por defeito de funcionamento dos sistemas; 

 

d) suporte técnico/atendimento via internet (acesso remoto), quando solicitado, sem custos 

adicionais, com a finalidade de esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir no uso do 

sistema; 

e) suporte técnico prestado pela licitante vencedora com utilização de telessuporte 

convencional (telefone) e por ferramentas de internet com a presença dos servidores 

(usuários) e sistema Help Desk da licitante vencedora; 

 

f) a licitante vencedora deverá dispor, durante o horário de expediente em dias úteis, 

compreendido entre às 8h até 12h e das 13h30min até 17h30min, de segunda  a sexta-feira, 

técnicos ou ferramenta de suporte (sistema Help Desk) para atendimento e/ou 

encaminhamento das soluções de problemas relacionados à toda sistemática implantada, 

dando encaminhamento as solicitações no prazo abaixo: 

 
Tipo de Atendimento Prazo de Atendimento (horas 

úteis) 
Telefone Imediato (limitado à fila de 

chamadas) 
Conexão Remota Em até 24 horas (limitado à fila 

de chamadas) 
Sistema Help Desk Em até 24 horas 

 

13. SERVIÇOS NÃO COMPREENDIDOS NO FORNECIMENTO E 

MANUTENÇÃO 
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Os serviços que não são compreendidos no fornecimento e manutenção mensal são: 

 

a) assessoria extra no retreinamento de servidores; 

 

b) reinstalação de softwares, caso o sistema seja instalado no servidor do Município e/ou de 

sistemas operacionais (banco de dados, windows, outros); 

 

c) reparos de problemas nos equipamentos do Município ou na rede web; 

 

d) problemas de configuração de rede e periféricos; 

 

e) problemas com a utilização de softwares de terceiros; 

 

f) serviços de integração, migração e conversão de dados para outros equipamentos; 

 

g) serviços consultivos de análise de processos de uso/procedimentos de trabalho e serviços 

de análise de sistemas; 

 

h) desenvolvimento novos de programação e integrações para atender situações específicas 

da parte do Município, novas rotinas, regras, visando o desenvolvimento de ferramentas 

personalizadas e novos aplicativos. 

 

Os serviços extras só poderão ser contratados após a instalação do sistema. No caso de 

desenvolvimento de programação para atendimento de situações específicas e 

personalizadas, serão cobrados conforme o valor da hora técnica definido no contrato. 

 

14. DOS PROCEDIMENTOS 

 

Quanto aos procedimentos dos serviços relacionados ao objeto serão operacionalizados da 

seguinte forma, serão realizados remotamente. 

 

O Diagnóstico Legal parte integrante do objeto abrangerá as seguintes atividades: 

 

a) o diagnóstico legal da legislação municipal existente quanto a questão dos processos 

administrativos relacionados e às taxas respectivas a áreas expressas no objeto da 

contratação, que deverá nortear a parametrização do sistema a ser fornecido pela licitante 

vencedora quanto às áreas ativadas, garantindo assim, maior segurança jurídica no uso da 

ferramenta, ao final da implantação, gerando um relatório do diagnóstico jurídico; 

 

b) a licitante vencedora deverá apresentar o relatório final do diagnóstico legal 

correspondente no término da fase de implantação inicial do projeto, tendo como data limite 

o seu término. 

 

Quanto aos procedimentos dos serviços de parametrização, implantação e ativação, a 

licitante vencedora do certame deverá apresentar em até 10 dias após a assinatura do 

contrato um cronograma de trabalho (com definição das áreas ativadas), conforme sua 
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metodologia de parametrização/implantação e ativação, sendo que este documento será 

encaminhado ao responsável indicado pelo Município. Todo o procedimento implementado 

nesta fase será registrado em atas (quando realizadas reuniões presenciais) e/ou registrado 

no sistema de Help Desk que deverá ser disponibilizado pela licitante vencedora aos servi- 

dores envolvidos do Município. 

 

Quanto aos serviços de capacitação, serão realizados remotamente, seguindo o cronograma 

de implantação e prazos estabelecidos, a licitante vencedora deverá implementar os serviços 

que irão abranger a operacionalização e definição das rotinas internas, objetivando o melhor 

uso do software e o funcionamento da administração municipal, implementando nova 

cultura de trabalho. Os serviços de capacitação serão operados em 2 etapas. 

 

a) Fase 01: capacitação operada pela licitante vencedora ao(s) servidor(es) nas áreas 

efetivamente ativadas pelo Município expressas no objeto do edital e aos 

administradores/gestores das áreas ativadas do Município, com instruções orientativas e 

práticas de operacionalização com uso do sistema objeto, considerando a “área 

administrativa” do sistema contratado ativado; 

 

b) Fase 02: capacitação técnica de uso operacional e prático do sistema considerando as 

permissões e funções dos usuários/servidores internos. 

 

A etapa de capacitação busca a execução de um programa de treinamento destinado à 

capacitação dos usuários e técnicos para a operação do sistema. A capacitação será realizada 

remotamente. O Município acordará com a licitante vencedora o local onde será realizado o 

treinamento, nas dependências do Município, segundo cronogramas estabelecidos pela 

licitante vencedora. O programa de capacitação deverá abranger: 

 

a) apresentar aos servidores envolvidos o uso de todas as funções das aplicações 

pertencentes à sua área de responsabilidade ativada; 

 

b) apresentar aos servidores administradores do sistema às funções destinadas as 

configurações básicas dirigidas aos usuários com permissão de administrador do sistema, 

considerando sua área respectiva ativada. 

 

O programa de treinamento/capacitação deverá ser definido pela licitante vencedora com 

base nas demandas do Município. 

 

Os serviços da fase pós-implantação, envolvem a manutenção e suporte técnico ao sistema, 

o qual deverá iniciar depois do término da implantação do mesmo. A comunicação de todas 

as solicitações com a central de suporte da licitante vencedora será realizada através da 

internet, por meio de sistema help desk disponibilizada pela mesma. 

 

15. SERVIÇOS DE CÓPIA DE SEGURANÇA E RECUPERAÇÃO DE DADOS 

 

A licitante vencedora deverá efetuar cópia automatizada de segurança (backup) de todo o 

ambiente, com periodicidade de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas caso o sistema venha 
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a ser instalado no datacenter da licitante vencedora. Caso o sistema seja instalado no 

datacenter do Município, este será responsável pela realização das cópias de segurança 

(backup). Os dados deverão estar disponíveis para recuperação a qualquer tempo, cópias de 

segurança diárias de todas as partes que compõem o objeto dos últimos 10 (dez) dias, caso o 

sistema seja instalado no datacenter da licitante vencedora. 

 

A licitante vencedora disponibilizará através do FTP (protocolo de transferência de 

arquivos), sendo este, disponibilizado pelo Município e obrigação do mesmo, cópia automa- 

tizada de segurança (backup) dos dados do sistema– se o sistema for instalado no servidor da 

licitante vencedora. Caso solicitada a situação pelo Município, sendo a operação realizada 

conforme instruções da licitante vencedora. 

 

16. DA ENTREGA DOS DADOS NO TÉRMINO CONTRATUAL 

 

Ocorrendo o término contratual, caso a renovação contratual não seja efetuado, os dados do 

sistema serão fornecidos ao Município em formato texto (.txt) através de mídia (CD/DVD). 

 

O Município poderá, após o término contratual, a seu critério e necessidade, operar a 

contratação de serviço de manutenção da ferramenta de consulta do banco de dados do 

sistema, servindo este de consulta ao arquivo digital operado através de sistema específico de 

“consulta” que será instalado no servidor da licitante vencedora (pela equipe de TI do 

Município), devendo manter acesso remoto para a licitante vencedora, objetivando seguir e 

operacionalizar os princípios da administração de eficiência, transparência, publicidade, 

moralidade e legalidade. 

 

17.ESPECIFICAÇÕES DA PLATAFORMA 

 

Da Plataforma de Gestão Pública Web 

 

A Plataforma de Gestão Pública Web de Virtualização de Processos Administrativos deverá 

dispor, no mínimo, das aplicações gerais abaixo descritas: 

 

a) aplicação de MEIO AMBIENTE, permitindo o gerenciamento virtual de todos os 

processos administrativos de licenciamento e demais solicitações relacionadas que sejam 

endereçadas ao órgão de Meio Ambiente do Município, possibilitando o encaminhamento, 

análise, monitoramento e fiscalização dos processos, aplicação denominada de Gestão 

Ambiental pública web, dispondo, no mínimo, das funcionalidades obrigatórias abaixo 

relacionadas: 

 

I. LICENCIAMENTO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS (Autorizações, anuências, 

certidões, declarações e licença DNPM); 

II. LICENCIAMENTO FLORESTAL; 
III. CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 
IV. CONTROLE DE EFLUENTES; 
V. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL; 
VI. SERVIÇOS; 
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VII. CADASTRO AMBIENTAL; 
VIII. AGENDA PROGRAMADA; 
IX. CADASTRO DE CONSULTORES TÉCNICOS; 
X. COMUNICAÇÃO E PROJETOS DE EDUCAÇÃO; 
XI. CONSELHO DE MEIO AMBIENTE. 

 

b) aplicação de BEM ESTAR ANIMAL, permitindo o gerenciamento virtual de todos os 

processos administrativos relacionados à área, como obtenção de serviços e demais 

solicitações do órgão responsável do Ente Público, assegurando transparência, publicidade e 

legalidade, contendo no mínimo, as funcionalidades abaico relacionadas: 

 

I. CADASTRO ANIMAL; 

II. CONTROLES DE ATENDIMENTO (CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E 

ATENDIMENTOS). 

III.  CONTROLE DE ATENDIMENTO DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS E 

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DE PAGAMENTOS. 

 

c) aplicação de AGRICULTURA, permitindo o gerenciamento virtual de todos os processos 

administrativos de Agricultura e demais solicitações relacionadas que sejam endereçadas ao  

 

Município, possibilitando o encaminhamento, análise, monitoramento e fiscalização dos 

processos, aplicação de Gestão Agrícola pública web dispondo, no mínimo, das 

funcionalidades obrigatórias abaixo relacionadas: 

 

I. DOCUMENTOS AGRÍCOLAS (Autorizações, anuências, certidões e declarações); 
II. SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM; 

III. FISCALIZAÇÃO DO SIM; 
IV. SERVIÇOS AGRÍCOLAS; 
V. CADASTRO AGRÍCOLA; 

VI. AGENDA PROGRAMADA; 
VII. CADASTRO DE CONSULTORES TÉCNICOS; 

VIII. COMUNICAÇÃO E PROJETOS; 
IX. CONSELHO MUNICIPAL AGRÍCOLA. 

 

A Plataforma de Gestão Pública Web de Virtualização de Processos Administrativos deverá 

dispor as características gerais obrigatórias para as aplicações/áreas do objeto do edital, sendo a 

área de Meio Ambiente, Bem estar animal e Agricultura. 

 

18. DAS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES OPERACIONAIS 

 

Permitir o acesso individualizado à cada aplicação citada mediante usuário e senha 

cadastrados; 

 

Permitir que o usuário externo consulte as atividades licenciáveis e outras solicitações 

cadastradas em cada aplicação específica do Município e formulário com as informações de 

cada atividade cadastrada no sistema objeto acessando aplicações específicas da área desejada, 
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termo de referência/documentação obrigatória de cada atividade objeto; e possibilite que na 

consulta realizada pelo usuário, o mesmo seja informado sobre a necessidade de contratação de 

responsável técnico para a atividade objeto da solicitação; 

 

Possuir editor de texto integrado ao sistema, sem a necessidade de uso de editores de texto 

auxiliares, tais como Word, BrOffice e Excell; 

 

Ser disponibilizado aos setores e servidores do Município, credenciados pelo mesmo a cada 

área ativada, mediante fornecimento de login e senha, para acesso aos serviços de trabalho e 

consultas, conforme permissões atribuídas a cada usuário; 

 

Permitir o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação 

dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas; 

 

Permitir o controle de processos e protocolos das solicitações endereçadas para o Mu nicípio 

em sua respectiva área expressas no objeto; 

 

Possibilitar a criação de usuários e grupos de usuários, de forma online, definindo as 

permissões de cada usuário e grupo, assim como os usuários que serão incluídos em cada grupo 

em cada aplicação específica/área do objeto; 

 

Realizar o registro do log da utilização de transações em cada aplicação específica/área do 

objeto; 

 

Garantir a integridade dos dados mediante armazenamento de todas as informações em banco 

de dados; 

 

Possibilitar a visualização de relatórios gerenciais em tela, além de permitir a geração dos 

mesmos em arquivos, pelo menos nos formatos HTML, PDF em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a geração de relatórios dinâmicos de gerenciamento, com base e filtros e colunas de 

exibição pré-estabelecidos no sistema; 

 

Ser desenvolvido em língua portuguesa; 

 

Disponibilizar manual de utilização do sistema, tanto para o usuário externo como interno; 

 

Validar o preenchimento dos campos obrigatórios no lançamento das informações pelo usuário 

externo em cada aplicação específica; 

 

Emitir mensagens de advertência ou de aviso de erro informando ao usuário um determinado 

risco ao executar funções e solicitando sua confirmação; 

 

Possibilitar o acompanhamento de processos encaminhados pelo usuário externo em cada área 

específica, verificando os status de forma individualizada, pendências, documentos e 

condicionantes dos mesmos, sem a necessidade de consulta ao órgão da administração 

competente através em cada aplicação específica; 
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Possibilitar opções de auditoria com identificação mínima de operador e data da operação 

realizadas pelo usuário em cada aplicação específica/área do objeto; 

 

Permitir o acesso dos usuários externos para fins de encaminhamento de solicitações, consultas 

do andamento das solicitações e notificações dos processos, consulta dos documentos, sendo 

que o usuário irá operar através de cadastro de usuário com controle de CPF/CNPJ e uso de 

senha individual em cada aplicação específica; 

 

Permitir acesso dos usuários externos ou internos às informações relacionadas à transparência e 

publicidade, sendo possível consultar os documentos emitidos, requerimentos, atividades 

licenciáveis ou outras solicitações disponíveis, documentos obrigatórios, informações 

necessárias ao encaminhamento das solicitações, entre outras informações disponibilizadas pela 

equipe da administração em cada aplicação específica/área do objeto; 

 

Permitir o controle de processo e protocolos das solicitações endereçadas para o Município em 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a consulta de cópias de documentos oficiais pela internet por meio da publicação de 

arquivos no formato PDF com código de autenticidade em cada aplicação específica; 
 

Disponibilizar automaticamente documentos e requerimentos para consulta pública no ato da 

finalização da análise do requerimento objeto da solicitação em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o cadastramento e disponibilização dos documentos emitidos manualmente   e sua 

publicação para os usuários internos e cidadão/usuário externo em cada aplicação específica; 

 

Dispor de envio de e-mails de notificações automáticos para um servidor smtp frente   às 

pendências/exigências de processos em tramitação e frente à conclusão do processo e  de 

documentos em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o usuário externo/contribuinte faça solicitações no sistema, lançando as 

informações nos formulários e gravando as mesmas diretamente no banco de dados de forma 

online e automática, sem a necessidade do uso de sistema auxiliar (Word, Broffice ou 

similares); 

 

Operacionalizar no término do lançamento das informações das solicitações a geração da 

documentação necessária para o protocolo formal da solicitação (requerimento e caracterização 

do empreendimento/local da atividade) em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o administrador interno do sistema realize o cadastro de documentos 

obrigatórios das atividades solicitações em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o administrador interno do sistema (de cada aplicação) formalize roteiro 

documental obrigatório das atividades/solicitações com vinculação do roteiro ao grupo de 

atividade ou solicitação específica em cada aplicação específica, permitindo que no cadastro de 

cada documento do roteiro documental seja lançado informações orientativas de cada 
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documento, quanto a análise do documento e informações destinadas ao usuário externo; 

 

Permitir que o usuário externo faça a anexação dos documentos exigidos no roteiro documental 

do processo administrativo objeto em formato PDF (obrigatório) operado em cada aplicação 

específica, onde o sistema irá validar a anexação dos documentos definidos como obrigatório; 

 

Operar a exibição e validação para o usuário externo dos documentos do roteiro documental 

definidos para o processo administrativo objeto, operando a anexação obrigatória de arquivos 

com indicando erro para os documentos não anexados no processo administrativo de cada 

aplicação específica; 

 

Possibilitar a consulta dos termos de referência/documentos obrigatórios para cada solicitação 

ou através de arquivos relacionados em processos de cada solicitação em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar o acesso ao sistema por meio de login e senha, tanto para usuário interno como para 

o contribuinte, possibilitando a verificação de todos os documentos gerados nos processos 

administrativos e visualização de notificações relacionada ao processo de forma online, sem a 

necessidade de consulta presencial no Município, isto, consulta operada no respectivo processo 

em cada aplicação específica; 

Permitir que os processos/solicitações lançados no sistema objeto pelo requerente, sejam 

validados através do lançamento do número do protocolo único do Município ou do 

setor/secretaria competente em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a impressão automática da notificação de pendências/exigências para juntada no 

processo físico e uso para notificação formal via AR, presencial ou por edital operado no 

respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Permitir que os documentos do processo físico sejam anexados ao processo virtual em 

tramitação no sistema objeto através arquivo em PDF ou digital, respeitando-se o limite do 

tamanho do arquivo admitido no sistema objeto operado no respectivo processo em cada 

aplicação específica; 

 

Permitir que o administrador interno do sistema (de cada aplicação) crie grupos de 

trabalhos/tramitação com inclusão de usuários internos em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a criação de papéis de usuários com permissões definidas pelo administrador do 

sistema em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a criação de despachos de trabalho múltiplos e multitarefas para diferentes usuários 

internos de forma simultânea no processo administrativo respectivo em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar a tramitação virtual dos processos para grupos ou usuários internos do sistema em 

cada aplicação específica; 
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Possibilitar em momento anterior ao protocolo, a reabertura de processos/solicitações enviados 

pelo usuário externo para fins de saneamento/complementação processual em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar a visualização do local do empreendimento através do lançamento das coordenadas 

geográficas, através das ferramentas gratuitas do Google operada no respectivo processo em 

cada aplicação específica; 

 

Possuir após a visualização/localização do local do objeto da solicitação, com lançamento das 

coordenadas geográficas, o sistema deverá permitir a demarcação do local utilizando o sistema 

objeto pontos poligonais do local objeto da solicitação operada no respectivo processo em cada 

aplicação específica; 

 

Permitir integração com ferramenta gratuita do Google, indicando vários pontos no mapa de 

localização, objetivando a identificação dos empreendimentos/local da atividade e sua 

poligonal operada no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a comunicação ao contribuinte, de forma automática e online e através de envio de 

e-mail automático da notificação, frente a geração de pendência que impeçam o 

prosseguimento do processo administrativo e/solicitação em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que sejam gravadas pelos usuários internos observações de trabalho frente ao 

processo administrativo objeto/processo em análise, com visualização das observações por 

todos os usuários internos operada no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o usuário interno visualize no ato de acesso ao processo via web, os dados 

básicos do mesmo e o histórico de tramitação processual com informação do número de dias 

em cada etapa de tramitação, bem como, terá acesso a todos documentos gerados pelo sistema e 

anexados ao processo administrativo em cada aplicação específica; 

 

Permitir o relacionamento de processo em tramitação e visualização rápida dos processos 

relacionados ao processo em particular em cada aplicação específica; 

 

Dispor de função de busca automática de processos existentes por CPF/CNPJ e ferramenta de 

relacionamento automático ao processo acessado pelo usuário interno operando em cada 

aplicação específica; 

 

Permitir que o usuário interno visualize as notificações/pendências do processo acessado com 

filtros rápidos de consulta de pendências e condicionantes, no mínimo com filtros de visualizar 

todas, sem prazo, pendentes, cumpridas, vencendo e vencidas no respectivo processo em cada 

aplicação específica; 

 

Dispor de sistema de entrada de dados com possibilidade de preenchimento dos formulários de 

forma intercalada (se necessário) e com utilização do sistema web, sem a necessidade de 

utilização de sistema auxiliares (ex. Word, BrOffice ou similares) possibilitando que o usuário 

efetue o preenchimento da solicitação em diversas etapas/acessos no respec- tivo processo em 

cada aplicação específica; 
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Possibilitar atualizações/gravação on-line dos dados de entrada nos respectivos processos 

administrativos através do preenchimento de formulários ou pareceres, e com utilização do 

sistema web, sem a necessidade de utilização de sistema auxiliares (ex. Word, Broffice ou 

similares), permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após a transação e 

atualizando de forma automática entre os módulos do sistema interno e externo no respectivo 

processo em cada aplicação específica; 

 

Ser compatível com impressoras jato de tinta e laser; 

 

Deverá ter um ambiente de acesso público para usuários cadastrados, possibilitando o 

preenchimento dos formulários das solicitações específicas, e com utilização do sistema web, 

sem a necessidade de utilização de sistema auxiliares (ex. Word, BrOffice ou similares), 

consultas e emissões/impressão de documentos pelo requerente/usuário externo em cada 

aplicação específica; 

 

Dispor de um ambiente de acesso privado, destinado aos servidores municipais de cada 

aplicação – para administração, onde irão operacionalizar a tramitação e análise de cada 

solicitação, operando as atividades conforme permissões do usuário em cada aplicação 

específica; 

 

Possuir o gerenciamento e construção/customização dinâmica de formulários, sem o uso de 

sistemas auxiliares (Word, broffice/open Office, excell, entre outros), através de ferramenta de 

construção dinâmica de formulário do próprio sistema objeto, a partir de grupos de dados 

disponíveis no sistema, com disponibilização online do formulário criado e vinculação do 

mesmo a cada atividade/solicitação ou Grupo de atividades/solicitação em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar que na construção dinâmica dos formulários sejam definidas quais partes de 

informações será obrigatório o preenchimento da informação por parte do requerente externo 

da solicitação no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

O sistema objeto não poderá permitir o encaminhamento da solicitação, caso a informação 

definida como obrigatória não estiver preenchida, operando a validação automática das 

informações dos formulários no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a validação dos dados preenchidos nos formulários/cadastros e indicará quais as 

informações obrigatórias que não foram preenchidas no respectivo processo em cada aplicação 

específica; 

 

Deverá permitir, mediante solicitação do Município e desenvolvimento específico por parte da 

licitante vencedora, a geração de relatórios gerenciais em face a qualquer informação lançada 

nos formulários de entrada de dados no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Possuir o cadastramento/gerenciamento dos termos de referência (documentos obrigatórios) 

realizado pelo administrador do sistema (servidor municipal), com vinculação do mesmo a um 

grupo de atividades ou a cada atividade cadastrada, com atualização automática da informação 
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em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o uso do sistema de validação processual com a utilização do número de protocolo 

único do Município e/ou Dep. através de lançamento manual do número e data de protocolo no 

respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar no ato do protocolo a vinculação do número do empreendimento e/ou pasta do 

mesmo no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Funcionar integrado ao portal da prefeitura, ou seja, o acesso público deverá partir da área de 

serviços do portal oficial do município (www.bomjesus.rs.gov.br), podendo também o acesso 

ser permitido através de link ao sistema objeto da licitante vencedora de cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar a exibição de gráficos gerenciais automáticos aos usuários internos na tela de inicial 

de acesso ao sistema no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Permitir o lançamento de condições e restrições, com controle individualizado do seu 

atendimento e prazos, através de relatórios e notificações automáticas enviadas aos usuários 

internos no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o usuário externo faça o requerimento de atendimento ou prorrogação de 

condicionante ou pendências/exigências via internet, vinculando o documento relacionado ao 

atendimento objeto, permitindo a anexação do documento exigido comprobatório, relacionando 

automaticamente a solicitação ao processo específico e gerando a documentação para o 

protocolo formal da solicitação, caso necessário, no respectivo processo em ca- da aplicação 

específica; 

 

Permitir que o usuário interno faça a avaliação do requerimento de atendimento de 

pendências/exigências/condicionantes através de processo específico e este mudando o 

status/situação da exigência no processo relacionado/principal, operacionalizando a gestão em 

particular das condições e restrições de cada processo administrativo ambiental, devendo gerar 

a impressão da inclusão/geração, atendimento ou prorrogação no respectivo processo em cada 

aplicação específica; 

 

Permitir o lançamento das pendências processuais, com controle individualizado do seu 

atendimento e prazos, através relatórios e notificações automáticas enviadas aos usuários 

internos com a devida permissão no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Permitir que as pendências/exigências processuais sejam atendidas ou prorrogadas através de 

parecer lançado nos processos específicos via internet, utilizando ferramenta própria do sistema 

objeto, sem a utilização do sistemas auxiliares (Word, Broffice, ou similares) no respectivo 

processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o lançamento, prorrogação ou atendimento de pendências, viabilizando a impressão 

de cada ato no respectivo processo em cada aplicação específica; 
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Permitir a parametrização dos modelos/impressão de documentos ambientais existentes no 

sistema conforme necessidade do Município através de solicitação feita pelo administrador em 

cada aplicação específica; 

 

Dispor de ferramenta de geração automática de documentos vinculados a um processo 

específico, com possibilidade de cadastramento de modelos documentais conforme a 

necessidade do Município, permitindo a indicação do status do documento em edição ou 

concluído no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

Permitir que o administrador do sistema realize a configuração e definição individualizada do 

texto das notificações automáticas que serão disparadas pelo sistema aos usuários em cada 

aplicação específica; 

 

Possuir ferramenta de informações/ajuda para usuários externos – com lançamento de grupos de 

áreas de informação e lançamento de perguntas/respostas em cada área, onde o administrador 

do sistema (servidor municipal) poderá gerenciar os grupos de informações e as 

perguntas/respostas de cada grupo com disponibilização dinâmica realizada via internet em 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a rastreabilidade de todos os processos protocolados junto ao órgão 

licenciador/secretaria em cada aplicação específica; 

 

Informar ao usuário externo o valor da taxa conforme código tributário e relacionada a 

solicitação objeto, gerando no ato de envio da solicitação o recibo informativo do documento 

de arrecadação municipal, contendo os valores da taxa, nome do requerente, código da 

atividade e nome da atividade ou solicitação, vencimento e procedimento/instruções para 

pagamento no respectivo processo em cada aplicação específica; 

Permitir que o administrador interno do sistema opere o cadastramento de observações que 

sairão impressas no recibo informativo do valor da taxa de arrecadação em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar o gerenciamento do valor de arrecadação frente às taxas recolhidas considerando os 

processos administrativos protocolados em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a gravação do fluxo processual/histórico realizado em cada solicitação/processo 

administrativo tramitada no sistema, garantindo a integridade dos dados e segurança jurídica 

para com a tramitação processual no respectivo processo em cada aplica- ção específica; 

 

Possuir o controle individualizado de solicitações/processos administrativos ou outras 

solicitações encaminhadas via sistema objeto em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o gerenciamento estatístico de processos administrativos por grupo de 

solicitações/grupo e status processual, tipo de documento, por potencial poluidor (ambiental), 

por bacia hidrográfica, vida útil de processo, produtividade por técnico, bairro, com 

possibilidade de consulta para todos os usuários internos cadastrados e com permissão para 

tanto (acesso aos dados estatísticos), ou seja, com visualização somente para os usuários autori- 
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zados em cada aplicação específica; 

 

Permitir a geração e controle de notificação de pendências em qualquer fase do trâmite interno 

do processo, através de gestão individualizada, quanto ao atendimento e inclusão, sendo que, 

para inclusão será utilizado ferramenta própria do software, com geração automática da 

notificação impressa e envio automático da notificação do empreendedor/consultor ambiental 

responsável através de e-mail no respectivo processo em cada aplicação específica; 

 

O sistema deverá permitir a operação do gerenciamento dos prazos de pendên 

cias/exigências/condicionantes, permitindo o cadastramento da data da notificação de forma 

individual, realizando o cálculo automático da data final do prazo após o lançamento da data da 

ciência e fazendo o seu gerenciamento, permitindo o atendimento ou prorrogação de cada 

pendência/exigência de forma individualizada, atribuindo o status da pendência/exigência, não 

permitindo a geração de documentos finais dos processos administrativos com 

pendência/exigências não atendidas em cada aplicação específica; 

 

O sistema deverá possibilitar a inviolabilidade de dados e documentos gerados nos processos 

concluídos, assegurando a integridade dos dados nos processos em cada aplicação específica; 

 

Permitir a parametrização dos processos que após a geração dos documentos finais estarão em 

situação de monitoramento/acompanhamento em cada aplicação específica; 

 

Permitir que os processos em situação de monitoramento sigam com a tramitação e geração dos 

documentos necessários ao controle administrativo, no mínimo, permitindo a geração de novos 

pareceres, ofícios e advertências, permitindo o cadastramento de outros documentos conforme 

necessidade do Município em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o processo concluído/finalizado seja reaberto mediante o lançamento do 

motivo da reabertura do mesmo, devendo o sistema manter os documentos gerados até o 

momento anterior da reabertura, permitindo a geração de novos documentos finais frente ao 

caso objeto, possibilitando que o sistema grave a reabertura no histórico do processo em cada 

aplicação específica; 

 

Permitir a emissão automatizada do(s) documento(s) finais, com base no parecer 

técnico/análise (servidor interno) do responsável pelo processo administrativo em cada 

aplicação específica, possibilitando a importação automática das condicionantes pertinentes 

lançadas nos pareceres de análise interna, permitindo a inclusão de texto, imagens ou tabelas, 

ou até novas condições e restrições (prazos), através de comando do operador, com uso de 

ferramenta própria do sistema, sem a necessidade de uso de sistemas auxiliares (Word, Excel, 

BrOffice, ou similares) com lançamento de dados necessários a geração do documento final 

específico de cada processo, ao final, possibilitando a geração automática do documento final; 

 

Possibilitar envio de e-mail automático de notificação/informativo para o 

consultor/empreendedor (usuário externo) informando a geração do documento final em cada 

aplicação específica; 

 

Permitir que o usuário interno do sistema, mediante requerimento do interessado, edite 
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informações gravadas no banco de dados frente aos processos administrativo/formulários do 

processo diretamente no processo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o gerenciamento da tramitação/encaminhamento dos processos administrativos 

permitindo a tramitação/encaminhamento para usuários internos cadastrados, grupos de 

trabalho do órgão licenciador no processo em cada aplicação específica; 

 

Possuir o controle de vencimento dos documentos finais gerados nos processos administrativos 

através de relatórios e de notificações automáticas enviada por e-mail para os usuários internos 

selecionados e para o empreendedor/consultor (usuário externo) responsável no processo em 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o administrador interno do sistema de cada aplicação realize o cadastramento 

de condições e restrições específicas/modelos para cada grupo de atividade/solicitações ou para 

um código de atividade/solicitações em particular em cada aplicação específica, sendo que, o 

sistema deverá permitir que estas sejam consultadas e utilizadas como padrão por todos 

usuários internos da aplicação responsáveis pela elaboração dos pareceres/análises frente aos 

processos em tramitação em cada aplicação específica; 

 

Permitir que o administrador do sistema de cada aplicação, através de ferramenta própria do 

software, defina em quais grupos de atividades constará a ferramenta de cadastro de 

compensações ambientais/urbanísticas, habilitando ou desabilitando a função, possibilitará o 

monitoramento das compensações relacionadas a cada processo administrativo em particular 

em cada aplicação específica; 

 

Disponibilizar relatórios gerenciais referentes ao processo administrativos, com filtros 

definidos nas informações entrada de dados existente no banco, no mínimo, devendo conter o 

relatório geral, relatório setorial interno, documentos emitidos; por situação de tramitação, 

pesquisa de débito do empreendedor, de resíduos por empreendedor, de efluentes por 

empreendedor; vencimentos de condicionantes, relatório de controle de vida útil processual, 

relatórios legais, controle de arrecadação, de áreas licenciadas, gerenciamento de compensação 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o cadastramento/alteração de coordenadas geográficas juntos aos processos em 

tramitação, diretamente no processo, ação realizada pelo servidor interno com permissão em 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar que o usuário interno altere o responsável técnico dos processos administrativos em 

tramitação no processo, se necessário, em cada aplicação específica; 

 

Possuir ferramenta de gestão e cadastramento de outros documentos, função realizada pelo 

administrador do sistema, com disponibilização e consulta online para o usuário externo em 

cada aplicação específica; 

 

Possuir ferramenta de gestão e cadastramento da legislação, função realizada pelo 

administrador do sistema, com disponibilização e consulta online para o usuário externo do 

sistema objeto em cada aplicação específica; 
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Possuir ferramenta de gestão e cadastramento dos grupos de informações e procedimentos 

específicos do manual do usuário externo de forma online, sendo este, gerido pela fornecedora 

do sistema com possibilidade de inclusão de informações específicas ou grupos de informações 

pelo administrador interno do sistema e permitindo a consulta do manual online pelo usuário 

externo em cada aplicação específica; 

 

Permitir o lançamento dos pareceres de vistoria para a compensação no próprio processo e 

geração automática do mesmo, com ferramenta de edição do próprio sistema, sem a 

necessidade de sistemas auxiliares (Word, Excel, BrOffice, ou similares) com possibilidade de 

inclusão de texto, imagens ou tabelas, bem como, o sistema deverá gerar a impressão do 

documento de vistoria em formato HTML para consulta e PDF no processo em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar ferramenta de gestão e controle das obrigações de compensação por par te de cada 

empreendedor/requerente, frente a cada processo em particular, tarefa realizado pelo operador 

interno do sistema, através de relatórios gerenciais específicos no processo em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar a distribuição de processos de forma virtual para usuários internos cadastrados ou 

para o setor/grupos de análise/gestor operacional em cada aplicação específica; 

 

Permitir que os pareceres técnicos/análise sejam assinados individualmente pelos usuários 

internos cadastrados no sistema objeto ou através de assinatura do documento por    grupo 

técnico (em conjunto) e possibilitando a inclusão de arquivos anexos em formato PDF do 

parecer técnico no processo em cada aplicação específica; 

 

Permitir a Importação de condicionantes modelos previamente cadastradas de forma 

automatizada para o parecer técnico do usuário interno que estiver operando a realização do 

parecer no processo em cada aplicação específica; 

 

Permitir que o usuário externo consulte a obrigatoriedade de consultor técnico, sendo este o 

responsável técnico da atividade pretendida, assim, poderá providenciar a contratação do 

profissional técnico para a atividade objeto da solicitação em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o controle de versionamento de pareceres (técnicos ou conclusivos), com registro 

do versionamento, permitindo a visualização da última versão do documento e também, 

possibilitando a visualização das versões anteriores do documento até que o status do mesmo 

esteja em edição nos processos administrativos exceto em processos administrativos fiscais em 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a montagem automatizada do parecer conclusivo que irá deferir ou indefe rir os 

processos administrativos, contendo as condicionantes e restrições da licença/documento final 

objeto da solicitação, considerando as informações lançadas pelo servidor interno responsável, 

permitindo a inclusão de texto, imagens ou tabelas, de forma integrada com o banco de dados, 

gerando o documento de forma padronizada e seguindo modelo customizado e presente no 

sistema objeto, possibilitando o controle do versionamento do documento durante o status em 
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edição no processo administrativo em cada aplicação específica; 

 

Possibilitar o encaminhamento dos processos pelo requerente via internet, possibilitando ao 

requerente o cadastro de todos os dados da solicitação e das informações requeridas no 

formulário específico da atividade objeto da solicitação, realizado diretamente pelo requerente 

via web, com ferramenta de preenchimento no próprio sistema web, gravando-se toda a 

informação da solicitação e dos formulários objeto no banco de dados, sem a necessidade do 

uso de sistemas auxiliares (ex. Word, BR Office, Excell, entre outros) no processo em cada 

aplicação específica; 

 

Possibilitar que o sistema valide as informações obrigatórias solicitadas no encaminhamento 

das solicitações pelo requerente, caso não lançadas as informações obrigatórias no processo em 

cada aplicação específica; 

 

Possibilitar a geração de toda documentação necessária ao protocolo formal das soli citações 

(requerimento, formulário de caracterização do empreendimento/solicitação e recibo 

informativo com o valor da taxa administrativa – se aplicável) no processo em cada aplicação 

específica; 

 

Possibilitar que os formulários de caracterização do empreendimento/solicitação (FCE) possam 

ser customizados/ personalizados/criados pelos usuários internos com permissão, conforme o 

interesse do Município, sem programação, utilizando a ferramenta de construção dinâmica de 

formulário do próprio sistema objeto, via internet, a partir de grupos de dados disponíveis no 

sistema objeto, com definição dos grupos de informações com preenchimento obrigatório, com 

vinculação dos FCE as atividades/solicitações ou grupos de atividades/solicitações em cada 

aplicação específica; 

 

Cada aplicação específica deverá dispor ao usuário interno cadastrado o acesso ao sistema de 

Chat com o suporte nos horários estabelecidos no presente edital para fins de esclarecimentos 

de dúvidas quanto o uso do sistema, seguindo para ordenamento a data e hora de sua 

geração/inclusão; 

 

Em cada solicitação específica do requerente, o sistema deverá dispor de ferramenta acessível 

ao usuário interno de cada aplicação que permita a geração de um arquivo único em formato 

PDF, contendo a capa da solicitação, com paginação sequencial de todas movimentações e 

documentos presentes (anexados ou gerados) na solicitação específica; 

 

O sistema deverá dispor de sistema de notificação próprio para o usuário interno frente ao 

encaminhamento de processos/solicitações ou despachos direcionados ao usuário de cada 

aplicação específica; 

 

O sistema deverá dispor de sistema de função de bloqueio de ações (permissões de trabalho) do 

usuário interno/servidor em análise de solicitações do requerente quando exigido a ciência do 

servidor ou do grupo do usuário que o mesmo está envolvido em um despacho específico, 

liberando a ações de trabalho somente após a inclusão da ciência por parte do servidor; 

 

O sistema deverá dispor de ferramenta de autenticação de documentos, ferramenta disponível 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

 
par ao usuário interno, autenticando o documento através de código de autenticidade e QR 

Code; 

 

Possibilitar a anexação de arquivos em bloco pelo usuário interno e permitindo definição da 

ordem de anexação; 

 

O sistema deve possibilitar a definição de quais documentos devem ser assinados digitalmente 

pelo usuário externo/requerente antes do envio da solicitação para abertura do protocolo, 

devendo o sistema validar a existência de assinatura digital nos documentos indicados no ato do 

envio caso os documentos não estejam assinados digitalmente o sistema realizará o bloqueio do 

envio da solicitação; 

 

Permitir que usuários com permissão adicionem sigilo a documentos anexos a um determinado 

processo/solicitação, sendo os documentos indicados acessados somente por usuários com 

permissão para tal – visualização de documentos sigilosos; 

 

Permitir na parametrização do sistema objeto a indicação de quais usuários internos/servidores 

deverão assinar determinados documentos da análise das solicitações objeto; 

 

Possibilitar o uso de assinatura digital (ICP/BRASIL) em documentos PDF gerados ou 

anexados junto a solicitação/processo; 

 

Possuir ferramenta de checklist documental, onde o usuário interno irá operar a avaliação dos 

documentos exigidos no roteiro documental anexados pelo requerente permitindo: indicar a 

situação do documento; visualização do arquivo anexado pelo usuário externo/requerente; ter 

acesso a descrição do documento exigido; acessar os termos/condições de análise de cada 

documento; possibilitando o lançamento de observações do documento analisado; possibilitar a 

reabertura da solicitação ao requerente no coso de inconformidade(s); permitirá a finalização do 

checklist com geração da impressão/documento de avaliação do checklist; 

 

Possibilitar na reabertura da solicitação ao requerente através da avaliação do check list, 

quando detectado inconsistência(s), envio de notificação ao requerente e exibir no ato de acesso 

do sistema pelo usuário externo/requerente a notificação de exigências, permitindo ao usuário 

externo complementar as solicitações apontadas e permitindo o reenvio da solicitação objeto; 

 

Disponibilizar no sistema ferramenta para o usuário interno/servidor operar o agendamento de 

compromissos ou tarefas vinculados a cada solicitação/processo, visualizando compromissos 

ou tarefas diretamente ao processo, contendo no mínimo: indicação de data/horário inicial e 

final; seleção do tipo do compromisso/tarefa conforme cadastro prévio; permitir da descrição 

do assunto; permitir a descrição do contexto do assunto; possibilitar a vinculação dos usuários 

internos/servidores responsáveis a cada evento (compromisso/tarefa); 

 

Possibilitar a geração de eventos na solicitação com: indicação da seleção do evento; indicação 

se será ou não disponibilizado ao usuário externo/requerente; geração do documento/impressão 

padrão no próprio sistema ou se o documento não será gerado pelo sistema (anexado); 

lançamentos de eventos com ou sem prazo; permitir a anexação de arquivos em PDF junto ao 

evento; possibilitar o controle individualizado dos prazos do evento pelo usuário 
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interno/externo (se lançados); 

 

Permitir que o sistema mostre todas as solicitações pendentes ao usuário interno; 

 

Notificar ao(s) usuário(s) interno(s) referente ao encaminhamento de solicitações/processos ou 

despachos; 

 

Permitir que os usuários externos/internos gerem arquivos PDF de documentos de forma   

unificada (documentos selecionados pelo usuário), possibilitando ao usuário autonomia na 

seleção documental e geração de um único arquivo PDF para visualização/impressão; 

 

Possuir função de protocolo automático com geração da numeração própria definida conforme 

a necessidade da Secretaria e permitindo a configuração de numeração específica sequencial por 

atividade (casos específicos); 

 

Possibilidade de anexação de arquivos em formato pdf, doc; 

 

Possibilitar a anexação de arquivos em massa (bloco) através de seleção múltipla de arquivos 

(seleção de vários documentos para anexação no sistema) e indicação pelo usuário interno a 

ordenação dos documentos que serão anexados; 

 

Possibilitar, quando couber, a vinculação dos processos/solicitações por número de matrícula 

de imóvel; 

 

Possibilitar que os gestores (usuários internos) com permissão para tanto, definam os processos 

com prioridade de análise, permitindo a indicação de prioridade para visualização geral de 

todos os usuários internos; 

 

Possibilitar que os usuários interno/servidores com permissão acessem de maneira fácil link 

previamente definidos com filtros para examinar documentos na solicitação/processo, 

permitindo a otimização e agilidade na análise documental; 

 

19.DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS OBRIGATÓRIAS DA APLICAÇÃO DE 

MEIO AMBIENTE 

 

A aplicação de Meio Ambiente da Plataforma de Gestão Pública Web de Virtualização de 

Processos Administrativos deverá dispor as características específicas obrigatórias relacionadas 

abaixo: 

 

LICENCIAMENTO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS: 

 

a) permitir a gestão e controle dos prazos e condicionantes das licenças ambientais das 

atividades de impacto local desenvolvidas pelo Município, sendo no mínimo, Licença Prévia 

(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), interligado aos demais módulos 

do sistema objeto; 
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b) possibilitar a criação de despachos de trabalho múltiplos e multitarefas dentro do grupo de 

trabalho do processo objeto; 

 

c) possibilitar que o usuário interno registre a ciência em despachos de trabalho conforme 

permissão de sistema respectiva; 

 

d) possibilitar que os processos sejam distribuídos virtualmente após o protocolo formal 

grupos, para usuários internos do órgão licenciador do Município; 

 

e) possibilitar que o usuário interno, a partir da data de protocolo formal, visualize no acesso ao 

processo em particular o tempo total de tramitação e o tempo restante de análise do respectivo 

processo, considerando o prazo legal de análise de 180 dias, paralisando a contagem se o 

processo estiver com exigências/pendências; 

 

f) possibilitar que o usuário interno identifique os processos que o mesmo terá que trabalhar 

e/ou despachar/analisar; disponibilizando filtros mínimos de número do protocolo, nome/razão 

social, CPF/CNPJ, status do processo, status do despacho, a cargo de grupos de trabalho, tipo 

de documento e forma de ordenamento; 

 

g) possibilitar a gestão de prazos de vencimentos das licenças ambientais/documentos 

ambientais e das condições/restrições presentes nos processos de licenciamento ambiental; 

 

h) possibilitar que o usuário interno realize parecer lançado no processos específicos via 

internet através de ferramenta/despachos do sistema objeto, sem a utilização do sistemas 

auxiliares (Word, Broffice, ou similares); 

 

i) permitir a realização de pareceres técnicos, administrativos, folha de encaminhamento e 

relatórios/pareceres de vistoria diretamente no sistema, utilizando ferramenta própria do 

software, sem uso de sistemas auxiliares (Word, Broffice, ou similares), gerando documento 

padronizado com numeração própria/sequencial, ficando armazena- dos em banco de dados, 

permitindo a edição pelo usuário responsável da formatação do parecer, com indicação do 

status em edição ou finalizado, permitindo a anexação de arquivos anexos no parecer técnico, 

não permitindo alterações/edições nos pareceres finalizados; 

 

j) possuir ferramenta que possibilite a prorrogação, suspensão ou cancelamento dos documentos 

ambientais, sendo que, será feito pelos usuários internos com permissão para tanto, através de 

ferramenta própria do sistema que gerará um documento ambi- ental específico com as 

informações relativas ao evento objeto; 

 

k) gerar relatórios para a gestão das bacias hidrográficas, determinando os licenciamentos que 

estão impactando em cada bacia em particular; 

 

l) possuir ferramentas de fiscalização ambiental através consultas de relatórios relativos ao 

monitoramento de licenças ambientais, condições e restrições de cada processo de 

licenciamento e das compensações ambientais; 
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m) permitir que o administrador do sistema (servidor municipal), faça via internet a 

customização e gestão dos parâmetros do sistema objeto, realizando a parametrização das 

atividades licenciáveis de impacto local, limites de portes, potencial poluidor, permitindo o 

cadastro da obrigatoriedade ou não do responsável técnico em cada porte de atividade 

(tornando a informação obrigatório no encaminhamento da solicitação); 

 

n) possibilitar a publicação das licenças ambientais no sistema web através de cadastro das 

mesmas (para documentos emitidos manualmente), com o objetivo de dar transparência e 

publicidade aos processos de licenciamento ambiental e publicação automática da versão de 

visualização para fins de transparência e publicidade e frente aos processos finalizados no 

próprio sistema, não sendo necessário o cadastro do do- cumento ambiental para publicação; 

 

o) possibilitar que usuários internos do Município, conforme seu login e permissões, realizem 

o recebimento, acompanhamento, emissão pareceres técnicos, de vistoria, administrativos, 

criem despachos de trabalho e operem a geração dos documentos ambientais conforme a 

solicitação requerida (no mínimo LP, LI e LO, Autorizações, Certidões, Anuências, 

Declarações e Licença Municipal – DNPM); 

 

p) possibilitar o gerenciamento de licenças ambientais/documentos ambientais (no mínimo 

LP, LI e LO, Autorizações, Certidões, Anuências, Declarações e Licença Municipal), sendo 

seus prazos e condicionantes, com segurança jurídica nos processos; 

 

q) possibilitar a gestão/monitoramento sistêmico dos processos de licenciamento ambiental e 

demais processos administrativos relacionados; 

 

r) possibilitar o cadastramento pelo administrador interno do sistema de 

atividades/solicitações específicas e permitir a vinculação ao documento específico, seja, 

Autorizações, Anuências, Certidões, Declarações e Licença Ambiental Municipal e ou Licença 

Ambiental; 

 

s) possibilitar a geração de documentos ambientais de Autorizações, Anuências, Certidões, 

Declarações e Licença Ambiental Municipal vinculado a cada tipo de solicitação cadastrada 

junto ao sistema nos grupos de documentos; 

 

t) permitir que o usuário interno/servidor edite o enquadramento das atividades licenciáveis 

de impacto local realizado pelo usuário externo, ajustando a solicitação conforme  a realidade do 

empreendimento, sendo, atividade, porte ou potencial poluidor, se necessário gerando da forma 

automática recibo de pagamento da taxa complementar; 

 

u) possibilitar a definição pelo administrador interno do sistema de quais tipos de licenças 

ambientais (no mínimo LP, LI ou LO) poderão ser requeridas em cada código de atividade de 

impacto local. 

 

LICENCIAMENTO FLORESTAL: 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

 
a) possibilitar o gerenciamento de licenças florestais ambientais, operando de forma integrada 

a gestão dos processos administrativos relacionados, no que tange o seu encaminhamento, 

tramitação e monitoramento dos prazos e condicionantes, com segurança jurídica nos processos 

relacionados a área florestal; 

 

b) permitir a lançamento e controle da compensação ambiental (plantio de árvores ou doação 

de área equivalente) pertinente a vinculação cada processo administrativo em particular; 

 

c) possibilitar o lançamento automático de pareceres de vistoria nas compensações ambientais 

em processos específicos, permitindo após o atendimento, a mudança do status da compensação 

para atendida/cumprida; 

 

d) possibilitar o cálculo automatizado dos dados dendrométricos dos espécimes, apresentando o 

volume total de resíduos em m3 e a quantidade total de indivíduos vegetais objetos da 

solicitação, possibilitando, se necessário o lançamento e registro das ramificações dos 

indivíduos florestais em particular; 

 

e) permitir que o administrador do sistema defina se o cadastramento das informações de cada 

espécime florestal para o cálculo dos dados dendrométricos considere o lançamento dos valores 

de cada espécime em particular ou por amostragem da área, assim, calculando o volume de 

resíduos individual por espécime ou amostragem; 

 

f) possibilitar a importação dos dados da tabela de dados dendrométricos (do formulário da 

solicitação), permitindo que o servidor ambiental interno, edite os dados presentes na tabela, 

sem alterar os dados lançados pelo requerente no formulário da solicitação, bem como, permita 

a impressão da mesma para fins de trabalho/vistoria de campo, sendo que, a tabela referida 

validada pelo técnico ambiental interno, irá ser exportada automaticamente para o documento 

ambiental florestal. 

 

SERVIÇOS URBANOS: 

 

a) permitir a gestão e controle das solicitações de serviços ambientais cadastradas 

desenvolvidas pelo Município; 

 

b) possibilitar ao requerente o cadastro de todos os dados das solicitações de serviços e das 

informações, realizado diretamente pelo requerente via web, com ferramenta de preenchimento 

no próprio sistema web, gravando-se toda a informação da solicitação e dos formulários objeto 

no banco de dados, sem a necessidade do uso de sistemas auxiliares (ex. Word, BR Office, 

Excell, entre outros), onde o sistema irá validar as informações obrigatórias solicitadas (caso 

não lançadas), gerando ao requerente toda a documentação necessária ao protocolo formal, caso 

necessário o mesmo, ou podendo encaminhar a solicitação via internet conforme o caso, ou 

permitindo a registro da solicitação via telefone pela Administração que registrará a demanda 

no sistema; 

 

c) permite o encaminhamento / despacho online dos processos/solicitações de serviço pelo 

requerente; 
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d) possibilitar o cadastramento das solicitações de serviço efetuadas pelo requerente externo 

através da internet, permitindo a seleção do serviço, localizando-se os dados do requerente que 

já possuir cadastro, possibilitando a indicação do endereço de execução e possibilitando a 

vinculação de cada solicitação objeto e geração do documento ambiental específico de forma 

automática, sem a necessidade de programação, promovendo agilidade e padronização nas 

solicitações requeridas; 

 

e) permitir que a administração definir sobre a obrigatoriedade ou não do protocolo formal 

das solicitações de serviço, após, distribuindo/encaminhamento da solicitação para análise aos 

usuários internos do Município; 

 

f) possibilitar que os usuários internos operem o recebimento, acompanhamento, emissão de 

comunicação de despacho/parecer e dos documentos ambientais relacionados com a solicitação 

de serviço requerido; 

 

g) possibilitar que o sistema objeto opere a gestão do status da solicitação ao usuário interno, 

sendo no mínimo em execução e/ou executado, bem como, o gerenciamento de documentos 

ambientais emitidos, possibilitando a impressão e geração automática de documentos pré-

definidos para cada solicitação, possibilitando a geração de múltiplos documentos simultâneos 

pré-definidos, contendo todos os dados necessários à comunicação do requerente e/ou a 

expedição de documento de controle interno definido; 

 

h) possibilitar o monitoramento web integrado das solicitações, considerando o requerente e a 

gestão do atendimento ao cidadão frente as solicitações de serviços cadastradas pelo Município. 

 

AGENDA PROGRAMADA: 

 

a) possibilitar o controle de agenda ambiental do órgão licenciador, destinado a organização do 

fluxo de trabalho de atendimento do requerente, possibilitando organizar de forma online o 

atendimento dos requerentes externos; 

 

b) permitir que o requerente possa realizar consultas diretas com seu usuário e senha na grade 

de horários de atendimento disponibilizadas pelo Município e requerer o seu atendimento, 

indicando o tipo de atendimento e descrição do objeto do atendimento; 

 

c) permitir que o Órgão Ambiental, por meio de servidor responsável, defina a grade de 

atendimento, customizando o horário em turno de manhã e tarde com horário de início e 

término, definindo o número de atendentes; 

 

d) possibilitar o requerente cancele a agenda e permita que o mesmo proceda novo 

agendamento de horário; 

 

e) possibilitar que o servidor ambiental do Município realize o lançamento do atendimento, 

modificando o status do atendimento requerido, permitindo a visualização do nome do 

requerente e assunto objeto da solicitação na consulta da grade de agendamento. 

 

CADASTRO AMBIENTAL 
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a) possibilitar o cadastramento ambiental dos geradores de resíduos e formatação do cadastro 

de geradores de resíduos de todas as atividades desenvolvidas no Município em atenção a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, permitindo o real exercício do poder de polícia por 

parte do Município; 

 

b) permitir que o administrador do sistema defina os tipos de cadastro ambiental que irá ativar 

no sistema, podendo solicitar informações específicas para cada caso; 

 

c) permitir que o cadastro ambiental de gerador de resíduos seja interligado ao módulo de 

licenciamento ambiental; 

 

d)possibilitar que o requerente opere o cadastro ambiental via web de todos os dados de sua 

atividade e das informações pertinentes, com ferramenta de preenchimento no próprio sistema 

web, gravando-se toda a informação da solicitação e dos formulários objeto no banco de dados, 

sem a necessidade do uso de sistemas auxiliares (ex. Word, BR Office, Excell, entre outros), 

onde o sistema irá validar as informações obrigatórias solicitadas caso não lançadas no ato de 

inserção da informação; 

 

e)permitir ao requerente gerar toda a documentação necessária ao protocolo formal do cadastro 

ambiental, caso necessário o mesmo, ou podendo encaminhar a solicitação via internet 

conforme o caso, se definido pelo Município; 

 

f)possibilitar que os formulários de cada grupo de atividade do cadastro ambiental poderão ser 

customizados/personalizados conforme o interesse do Município, utilizando a ferramenta de 

construção dinâmica de formulário do próprio sistema objeto, via internet, a partir de grupos de 

dados disponíveis no sistema objeto; 

 

g)permitir que os usuários internos do Município, conforme seu login e permissões, realizem o 

recebimento, acompanhamento, emissão de comunicação de despacho/parecer e do documento 

ambiental relacionados com a solicitação de cadastro ambiental, possibilitando monitoramento 

web inteligente das solicitações do cadastro ambiental de geradores de resíduos; 

 

h)permite a governança ambiental sistêmica de todas atividades operadas no município com a 

gestão dos resíduos gerados/destinados pelos empreendimentos cuja atividade é de impacto 

ambiental local e demais atividades, conforme determina a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

CONTROLE DE RESÍDUOS: 

 

a)permitir que o empreendedor possa lançar os resíduos gerados/destinados via web, gravando 

todos os dados no sistema objeto, sem a necessidade do uso de sistemas auxiliares (Word, 

BrOffice, OpenOffice, ou similares), permitindo o envio da planilha através da internet e 

possibilitando a impressão documento para protocolo formal; 

 

b)possibilitar que a planilha de geração/destinação de resíduos indique as informações sobre os 

resíduos, empreendimento, quantidades, acondicionamento e destinação; 
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c)permitir que o Município valide os protocolos, controlando/monitorando a geração e 

destinação dos resíduos gerados pelo empreendimento através de relatórios conforme legislação 

ambiental competente; 

 

d)possibilitar que o Município durante o processo de parametrização, mediante solicitação, 

defina filtros de relatórios necessários ao monitoramento e controle do resíduos 

gerados/destinados considerando o atendimento da Política nacional de Resíduos Sólidos. 

 

CONTROLE DE EFLUENTES: 

 

a) permitir o monitoramento dos efluentes industriais gerados pelos empreendimentos e 

lançados no corpo hídrico, cuja atividade é de impacto ambiental local e ou, outras atividades 

de interesse do Município; 

 

b) possibilitar que o empreendedor opere o lançamento dos parâmetros de monitoramento dos 

efluentes via web, gravando todos os dados no sistema objeto, sem a ne- cessidade do uso de 

sistemas auxiliares (Word, BrOffice, OpenOffice, ou similares), permitindo o envio da planilha 

de efluentes através da internet; 

 

c) possibilitar a impressão documento para protocolo formal indicando as informações sobre os 

efluente e seus parâmetros medidos/analisados; 

 

d) permitir que o Município valide os protocolos, controlando/monitorando os efluentes 

gerados pelo empreendimento através de relatórios conforme legislação ambiental competente 

e realize o monitoramento do lançamento de efluentes aos recursos hídricos; 

 

e) possibilitar que o administrador interno do sistema opere o cadastramento do parâmetros de 

medição que serão controlados; 

 

f) permitir que o administrador interno do sistema opere o cadastramento do parâmetros de 

medição conforme legislação aplicável; 

 

g) possibilitar que o Município durante o processo de parametrização, mediante solicitação, 

defina filtros de relatórios necessários ao monitoramento e controle de efluentes industriais 

gerados/destinados considerando a legislação ambiental aplicável; 

 

h) possibilitar o Monitoramento de Corpos Hídricos com base nos parâmetros resolução 357 do 

CONAMA. 

 

CONSULTORES TÉCNICOS: 

 

a) possibilitar que o usuário do sistema externo ou interno, consulte os consultores ambientais 

cadastrados junto ao Município, realizando pesquisas por profissional autônomo ou pessoa 

jurídica; 
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b) permitir que o consultor ambiental externo solicite via web o seu cadastro ambiental, 

diretamente no sistema, sem a necessidade de utilizar sistemas auxiliares (Ex. Word, Excell, 

BR Office ou similares), preenchendo o formulário específico de informações, com gravação 

de todos os dados no banco de dados do sistema objeto; 

 

c) permitir que o cadastro de consultor ambiental requerido pelo usuário externo seja validado 

pelo usuário interno Administrador, com emissão do documento de cadastro ambiental de 

consultores específico; 

d) possibilitar que após a validação do cadastro pela equipe ambiental do Município, o dados 

do consultor ambiental (pessoa física ou jurídica) serão disponibilizados para acesso/consulta 

do público em geral, através de ferramenta do sistema que permitindo a consulta pelo usuário 

externo, com filtros de pessoa física ou jurídica; 

 

e) possibilitar que o Município durante o processo de parametrização, mediante solicitação, 

defina filtros de relatórios necessários ao monitoramento e controle do cadastro de consultores 

ambientais externos considerando a legislação ambiental aplicável. 

 

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

 

a) possibilitar a publicação, gestão e controle das ações de comunicação e educação ambiental 

desenvolvidas pelo Município interligado aos demais módulo do sistema objeto; 

 

b) possibilitar a consulta pelo usuários interno e/ou externos das publicações de mínimo 

notícias, projetos e agenda relacionadas a Educação Ambiental; 

 

c) permitir que o usuário interno opere o cadastramento e administração das publicações de no 

mínimo notícias, projetos e agenda da educação ambiental; 

 

d) possibilitar que após realizado o cadastro das comunicações a disponibilização seja  de forma 

interativa e totalmente via internet, com disponibilização automática para consulta pública; 

 

e) possibilitar a disposição das funções mínimas de cadastro notícias, informativos/projetos de 

educação ambiental e agenda ambiental do Município e imediata publicação das informações 

cadastradas no sistema para consulta pública com transparência e publicidade. 

 

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE: 

 

a) possibilitar através de uma área restrita para os administradores do sistema implementar o 

cadastro da informações do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de forma interativa e 

totalmente via internet; 

 

b) possibilitar a disposição ao usuário interno com permissão de acesso com as funções 

mínimas de cadastro de atas, resoluções, notícias, informativos, agenda, legislação, contato e 

informações sobre do Conselho Municipal de Meio Ambiente sendo, o que é, para que serve, 

conselheiros, mandato; 
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c) possibilitar a consulta pelo usuários interno e/ou externos da publicações relacionadas ao 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de mínimo atas, resoluções, notícias, informativos, 

agenda, legislação, contato e informações sobre o conselho (o que é, para que serve, 

conselheiros, mandato); 

 

d) possibilitar que após realizado o cadastro das informações relacionadas ao Conselho 

Municipal de Meio Ambiente que a disponibilização seja de forma interativa e totalmente via 

internet, com disponibilização automática da informação para consulta pública objetivando a 

transparência e publicidade da atuação/operação do Conselho. 

 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 

 

 

a) possibilitar que o usuário externo/contribuinte/empreendedor, mediante login e senha faça 

solicitações no sistema relacionadas a juntada de recurso administrativo, solicitações em geral 

para a fiscalização, pedido de prorrogação de prazo e/ou juntada de documentos, através de 

funções permitidas, lançando as informações nos formulários e gravando as mesmas 

diretamente no banco de dados de forma online e automática, sem a necessidade do uso de 

sistema auxiliar (Word, Broffice, ou similares), sendo que, o sistema no término do 

lançamento, irá gerar a documentação necessária para atividade fim, para o protocolo formal da 

solicitação, conforme o caso objeto e possibilitando a anexação de documentos; 

 

b) para cada solicitação objeto relacionada a juntada de recurso administrativo, solicitações em 

geral para a fiscalização, pedido de prorrogação de prazo e/ou juntada de documentos, o 

sistema poderá exibir o termo de referência/documentos obrigatórios e/ou instruções, através de 

arquivos relacionados a solicitação requerida; 

 

c) possibilitar através de função customizada pelo administrador da aplicação, a anexação de 

documentos via web pelo usuário externo, considerando cada processo/solicitação relacionada 

a juntada de recurso administrativo, solicitações em geral para a fiscalização, pedido de 

prorrogação de prazo e/ou juntada de documentos em particular, podendo o administrador 

habilitar ou desabilitar a função tornando a anexação do documento obrigatória ou não, 

devendo o sistema verificar se o documento exigido como obrigatório foi anexado pelo 

requerente, ficando a responsabilidade do requerente selecionar o arquivo do documento 

corretamente; 

 

d) possibilitar através de função a anexação de documentos via web pelo usuário interno da 

aplicação; 

 

e) possibilitar o acesso ao sistema por meio de login e senha, para usuários internos, 

possibilitando a verificação de todos os documentos gerados nos processos e visualização dos 

prazos relacionada ao processo administrativo fiscal de forma online, sem a necessidade de 

consulta ao processo físico; 

 

f) permitir que os processos/solicitações lançados no sistema objeto pelo requerente 

relacionadas ao processo administrativo fiscal, sejam validados através do lançamento do 

número do protocolo único do Município, caso exigido o protocolo formal no caso particular; 
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g) permitir que os documentos dos processos físicos sejam anexados ao processo virtual em 

tramitação no sistema objeto através arquivo em PDF, respeitando-se o limite do tamanho do 

arquivo admitido no sistema objeto; 

 

h) possibilitar que os processos sejam distribuídos virtualmente após o protocolo formal e 

durante a tramitação processual para usuários internos do órgão do Município frente aos 

processos administrativos fiscais da aplicação; 

 

i) possibilitar que sejam gravadas pelos usuários internos observações de trabalho frente ao 

processo objeto/processo administrativo fiscal em análise, com visualização das observações 

por todos os usuários internos da aplicação; 

 

j) possibilitar a visualização do local do empreendimento autuado cadastrado no seu respectivo 

processo administrativo fiscal através do lançamento das coordenadas geográficas (única ou 

poligonal), através da ferramenta gratuita do Google integrada a aplicação objeto; 

 

k) o sistema deverá permitir a demarcação do local da autuação utilizando a ferramenta gratuita 

do Google integrada ao sistema objeto, indicando vários pontos no mapa de localização, 

objetivando a identificação dos pontos poligonais do local objeto da solicitação no processo 

administrativo da aplicação; 

 

l) permitir o relacionamento de processos administrativos fiscais em tramitação com outros 

processos administrativos da aplicação, possibilitando a visualização dos processos 

relacionados no processo administrativo fiscal objeto através de link respectivo; 

 

m) possibilitar que o usuário interno da aplicação identifique os processos que o mesmo terá 

que trabalhar e/ou despachar/analisar sendo estes, seus processos de trabalho, possibilitando a 

consulta através de relatórios no mínimo com os filtros de número da solicitação, nº protocolo; 

autuado/denunciado; CPF/CNPJ; status de processo, tipo de solicitação e o responsável pelo 

processo; 

 

n) possibilitar atualizações/gravação on-line dos dados de entrada através do preenchimento de 

parecer / ofícios / Termo de Compromisso / Memorando / Ofício, e com utilização do sistema 

web, sem a necessidade de utilização de sistema auxiliares (ex. Word, Broffice, ou similares), 

permitindo acesso às informações atualizadas imediata- mente após a transação e atualizando 

de forma automática junto ao sistema objeto; 

 

o) permitir a visualização automática de outros processos administrativos relacionados ao 

respectivo CPF/CNPJ do respectivo processo administrativo fiscal que o servidor/usuário 

interno da aplicação estiver operando; 

 

p) possibilitar o monitoramento das denúncias através de relatórios, permitindo a exportação do 

arquivo em formato CSV ou PDF, com filtros mínimos de nº da denúncia, data inicial/final de 

recebimento; fiscal responsável, status da denúncia, tipo da denúncia, nome/razão social, bairro 

e endereço, sendo que, na exibição do relatório, deverá permitir o acesso a cada denúncia 

através de link próprio; 
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q) possibilitar o monitoramento dos autos de infração através de relatórios, permitindo a 

exportação do arquivo em formato CSV ou PDF, com filtros mínimos de nº do auto, data 

inicial/final de autuação; tipo do auto, nome do autuado, CPF/CNPJ do autuado, sendo que, na 

exibição do relatório, deverá permitir o acesso a cada auto através de link próprio; 

 

r) possibilitar o monitoramento dos autos de multa através de relatórios, permitindo a 

exportação do arquivo em formato CSV ou PDF, com filtros mínimos de nº da Multa, data 

inicial/final de emissão; nome do autuado, CPF/CNPJ do autuado, sendo que, na exibição do 

relatório, deverá permitir o acesso a cada auto de multa através de link próprio; 

 

s) possibilitar o monitoramento dos prazos dos processos administrativos fiscais da aplicação 

através de relatórios, permitindo a exportação do arquivo em formato CSV ou PDF, com 

filtros mínimos de nº do processo, nº da solicitação, CPF/CNPJ, status do prazo, data limite 

inicial/final, atendimento do prazo, data de ciência inicial/final, multa diária, data de emissão 

inicial/final, sendo que, na exibição do relatório, deverá permitir o acesso ao prazos dos 

processos administrativos através de link próprio; 

 

t) possuir módulo de denúncias, com cadastro de entrada de dados da mesma, em formulário 

com dados específicos, devendo o mesmo validar os campos obrigatórios no caso de não 

lançamento da informação, devendo permitir a indicação no mínimo do tipo da denúncia, fiscal 

responsável pelo denúncia, data e hora, dados do denunciante, local da denúncia/denunciado, 

descrição do objeto da denúncia e permitir que seja anexado arquivos anexo (se necessário) e 

devendo o sistema criar o processo fiscal de denúncia junto ao sistema objeto de forma 

automática; 

 

u) permitir a ativação ou não na aplicação da função de encaminhamento de denúncia através 

do acesso do ambiente externo/usuário externo, permitindo que o usuário externo faça o 

cadastramento/lançamento da denúncia, informando os dados conforme formulário de cadastro 

de entrada de dados da mesma, em formulário com dados específicos, devendo o mesmo 

validar os campos obrigatórios no caso de não lançamento da informação, devendo permitir a 

indicação no mínimo do tipo da denúncia, data e hora, dados do denunciante, local da 

denúncia/denunciado, descrição do objeto da denúncia e permitir que seja anexado arquivos 

anexo a denúncia (se necessário) e devendo o sistema permitir a geração do processo fiscal de 

denúncia junto ao sistema objeto de forma automática, gerando a ficha da denúncia com código 

de autenticidade ao denunciante; 

 

v) permitir que o usuário externo da aplicação opere a consulta do status do 

tratamento/apreciação da denúncia realizada através do código de autenticidade, acompanhando 

a atuação do departamento fiscal do Município da aplicação; 

 

w) possibilitar o cadastro de tipos de denúncias (grupos), tipos de prazos e cadastro de 

dispositivo legais padronizados, este realizados pelo administrador interno do sistema; 

 

x) a aplicação deverá permitir a alteração do status do processo administrativo da denúncia, 

onde o administrador irá definir as permissões de quais usuários poderão operar a função; 
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y) deverá o sistema dispor de ferramenta de elaboração de vistorias frente às 

denúncias/processos, onde o administrador do sistema irá definir quais usuários internos da 

aplicação terão permissão para operar a função, gerando o documento de forma automática e 

gravando o mesmo no respectivo processo, gerando o arquivo PDF, registrando o nome do 

documento, número, responsável pelo documento, data e hora, exigindo o relatório de acesso 

rápido com estas informações; 

 

z) dispor de ferramenta de elaboração de parecer de decisão administrativa ou laudo frente as 

denúncias, onde o administrador do sistema irá definir quais usuários internos da aplicação 

terão permissão para operar a função, gerando o documento de for- ma automática e gravando o 

mesmo no respectivo processo, gerando o arquivo PDF, registrando no mínimo o nome do 

documento, número, responsável pelo documento, data e hora de criação, exigindo o relatório 

de acesso rápido com estas informações; 

 

aa) deverá o sistema permitir a alteração do cadastro da denúncia com função específica, com 

exibição da ficha de cadastro no processo administrativo; 

 

bb) possibilitar o registrar o histórico do processo administrativo fiscal automático com função 

de acesso rápido para visualização dos dados mínimos de histórico da movimentação e data e 

hora da criação do evento do processo fiscal em particular; 

 

cc) dispor da função de acesso rápido para visualização dos documentos gerados no processo 

administrativo fiscal em particular com exibição documental, sendo no míni- mo nome do 

documento e número, autor do documento e data e hora de criação, com ações de mínimas de 

edição, visualização e exclusão do documento e acesso ao ar- quivo PDF do documento; 

 

dd) possibilitar a visualização dos prazos do processo administrativo fiscal em particu- lar, 

exibindo no mínimo os dados de nº, documento, prazo, ciência, data limite e valor da multa (se 

existir), sendo que, se existir multa, deverá prever ações alterações de status da multa; 

 

ee) permitir o registro de carga processual do processo administrativo com indicação do 

número de páginas do processo físico e a descrição da carga processual, com pos- sibilidade de 

visualização do histórico de notas de cargas, com indicação do número de páginas, descrição 

da carga, indicação do autor e data, possibilitando a exclusão e edição do evento de carga; 

 

ff) possibilitar o relacionamento de processos administrativos fiscais com outros processos da 

aplicação; 

 

gg) deverá de sistema objeto dispor de ferramenta de cadastro único de autuado, validando os 

dados obrigatórios no ato do cadastro, em especial CPF ou CNPJ, não permi- tindo cadastro 

duplicados; 

 

hh) possibilitar o acesso rápido ao cadastro de autuados, permitindo a visualização dos dados 

básicos do cadastro, sendo no mínimo o nome, CPF/CNPJ e endereço, disponibilizando 

ferramenta de adicionar novo processo administrativo fiscal, bem como, deverá possibilitar a 

visualização rápida de todos os processos fiscais relacionados aos cadastro do autuado, 

devendo exibir os dados básicos do número do processo administrativo de cada processo fiscal, 
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status e link de acesso rápido a cada processo fiscal existente em particular; 

 

ii) possibilitar a alteração do status do processo fiscal, onde o administrador irá definir as 

permissões de quais usuários poderão operar a função; 

 

jj) permitir o cadastro de eventos/novos documentos ao processo administrativo fiscal, no 

mínimo os documentos Termo de Compromisso, Ofício, Memorando, Termo ou Outro/Geral, 

permitindo a geração do documento específico cadastrado previamente com base no modelo 

definido de forma automática ou permitindo que o documento físico seja anexado em arquivo 

digital digitalizado no processo administrativo da aplicação; 

 

kk)possibilitar a geração de novos documentos padrões ao processo administrativo da 

aplicação, no mínimo os documentos Termo de Compromisso e parecer, podendo gerar a 

impressão do documento específico cadastrado previamente com base nomodelo definido 

de forma automática e permitindo que sejam anexado documentos digitalizados ao documento 

objeto de trabalho; 

 

ll) permitir a geração de notificação junto ao processo administrativo fiscal, possibilitando a 

seleção da forma da notificação (AR, Presencial e/ou por Edital), permitindo o lançamento de 

prazos, possibilitando a geração do documento de forma automática no processo da aplicação; 

 

mm) permitir o lançamento da data da notificação para fins de início do controle de prazos 

(caso existentes) e registrando-se o nome da pessoa notificada no processo da aplicação; 

 

nn) possibilitar o cadastro/geração de autos de infração, no mínimo autos de apreensão, 

constatação, embargo/interdição, destruição/demolição e advertência, permitindo a geração do 

documento específico com base no modelo definido de forma automática ou possibilitando o 

cadastramento de um documento físico, com anexação do documento digitalizado no processo 

administrativo da aplicação; 

 

oo) possibilitar o acesso aos dispositivos legais padrões previamente cadastrados na aplicação; 

 

pp) possibilitar o cadastro/geração de autos de multa no processo administrativo da aplicação, 

podendo gerar o documento específico com base no modelo definido de forma automática ou 

possibilitando o cadastramento de um documento físico, neste caso, permitindo que o 

documento seja anexado de forma digital, também, contendo ferramenta de acesso aos 

dispositivos legais padrões previamente cadastrados e permitir o lançamento do status da 

multa; 

 

qq) possuir ferramenta para cadastro/geração das decisões administrativas de primeira ou 

segunda instância, podendo gerar o documento específico com base no modelo definido de 

forma automática ou possibilitando o cadastramento de um documento físico, neste caso, 

permitindo que o documento seja anexado de forma digital. 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

 
20. DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS OBRIGATÓRIAS DA APLICAÇÃO 

DE AGRICULTURA 

 

A aplicação de Agricultura da Plataforma de Gestão Pública Web de Virtualização de 

Processos Administrativos deverá dispor as características específicas obrigatórias 

relacionadas abaixo: 

 

I – DOCUMENTOS AGRÍCOLAS (Autorizações, declarações, certidões e anuências): 

 

a) possibilitar o gerenciamento dos processos administrativos relacionados a emissão dos 

documentos agrícolas (Autorizações, declarações, certidões e anuências), operando de forma 

integrada a gestão dos processos administrativos relacionados, no que tange o seu 

encaminhamento, tramitação/análise e monitoramento dos prazos e condicionantes, com 

segurança jurídica nos processos relacionados a área de uso aplica- ção (Agricultura) do 

Município; 

 

b) permitir a gestão e controle dos prazos e condicionantes dos processos administrativos dos 

Documentos Agrícolas, sendo interligado aos demais módulos da aplicação respectiva; 

 

c) possibilitar a criação de despachos de trabalho específicos de comunicação, pareceres, 

despachos de parecer conclusivo e despachos de geração de documentação no respectivo 

processo administrativo; 

 

d) possibilitar que o usuário interno aceite, rejeite, encaminhe ou faça a conclusão de um 

despacho de trabalho conforme permissão de sistema respectiva frente aos processos 

administrativos da solicitação; 

 

e) permitir que em um despacho de trabalho tenha ferramentas de criação atendimento de 

pendências, anexação de documentos e ou geração de documentos vinculados em processos 

administrativos da solicitação; 

 

f) possibilitar que os processos sejam distribuídos virtualmente após o protocolo formal 

grupos, equipes dos grupos, para usuários internos da administração cadastrados na aplicação; 

 

g) possibilitar que o usuário interno da aplicação, a partir da data de protocolo formal, 

visualize no acesso ao processo em particular o tempo total de tramitação e o tempo restante 

de análise do respectivo processo, considerando o prazo de análise referência cadastrado em 

dias, paralisando a contagem se o processo estiver com exigências/pendências; 

 

h) possibilitar que o usuário interno identifique os processos que o mesmo terá que trabalhar 

e/ou despachar/analisar; disponibilizando filtros mínimos de número do protocolo, 

nome/razão social, CPF/CNPJ, status do processo, status do despacho, a cargo de, grupos de 

trabalho, tipo de documento e forma de ordenamento na aplicação; 

 

i) possibilitar a gestão de prazos de vencimentos dos documentos e das condições/restrições 

presentes nos processos administrativos; 
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j) possibilitar que o usuário interno da aplicação realize parecer lançado no processos 

específicos via internet através de ferramenta/despachos do sistema objeto, sem a utilização 

do sistemas auxiliares (Word, Broffice, ou similares); 

 

k) permitir a realização de pareceres técnicos, administrativos, folha de encaminhamento e 

relatórios/pareceres de vistoria diretamente no sistema, feito pelo usuário interno da aplicação, 

utilizando ferramenta própria do software, sem uso de sistemas auxiliares (Word, Broffice, ou 

similares), gerando documento padronizado com nume- ração própria/sequencial, ficando 

armazenados em banco de dados, permitindo a edição pelo usuário responsável da formatação 

do parecer, com indicação do status em edição ou finalizado, permitindo a anexação de 

arquivos anexos no parecer técnico, não permitindo alterações/edições nos pareceres 

finalizados; 

 

l) possuir ferramenta que possibilite a prorrogação, suspensão ou cancelamento dos 

documentos finais gerados, sendo que, será feito pelos usuários internos com permissão para 

tanto, através de ferramenta própria do sistema que gerará um documento específico com as 

informações relativas ao evento objeto; 

 

m) possuir ferramentas de fiscalização através consultas de relatórios relativos ao 

monitoramento dos documentos finais, condições e restrições de cada processo e das 

compensações; 

 

n) permitir que o administrador do sistema (servidor municipal) frente às 

atividades/solicitações, opere via internet a parametrização e gestão dos parâmetros do 

sistema objeto, permitindo o gerenciamento dos tipos de solicitações e cadastro da 

obrigatoriedade ou não do responsável técnico na mesmas (tornando a informação obrigatório 

no encaminhamento da solicitação); 

 

o) possibilitar a publicação dos documentos finais através de cadastro das mesmas (para 

documentos emitidos manualmente), com o objetivo de dar transparência e publicidade aos 

processos e publicação automática da versão de visualização para fins de transparência e 

publicidade e frente aos processos finalizados no próprio sistema, não sendo necessário o 

cadastro do documento para publicação; 

 

p) possibilitar que usuários internos do Município, conforme seu login e permissões, realizem 

o recebimento, acompanhamento, emissão pareceres técnicos, de vistoria, administrativos, 

criem despachos de trabalho e operem a geração dos documentos finais conforme a 

solicitação requerida (no mínimo Alvarás, Autorizações, Certidões, Anuências, Declarações); 

 

q) possibilitar o gerenciamento de documentos finais (no mínimo Alvarás e demais 

documentos, Autorizações, Certidões, Anuências e Declarações), sendo seus prazos e 

condicionantes, com segurança jurídica nos processos; 

 

r) possibilitar a gestão/monitoramento sistêmico dos processos administrativos relacionados 

na aplicação; 
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s) possibilitar o cadastramento pelo administrador interno do sistema de 

atividades/solicitações específicas e permitir a vinculação ao documento específico, seja, 

Alvarás, Autorizações, Anuências, Certidões e Declarações; 

t) possibilitar a geração de documentos finais de Autorizações, Anuências, Certidões, 

Declarações e Alvarás vinculado a cada tipo de solicitação cadastrada junto ao sistema nos 

grupos de documentos; 

 

u) possibilitar a definição pelo administrador interno do sistema de quais tipos de documentos 

finais poderão ser requeridas em cada código de atividade/solicitação cadastrada; 

 

v) possibilitar a definição pelo administrador interno do sistema de quais tipos de documentos 

finais poderão ser requeridas em cada código de atividade/solicitação cadastrada. 

 

II – SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM: 

 

a) possibilitar o gerenciamento dos processos administrativos relacionados a emissão do 

Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. com o objetivo da emissão certificado de qualidade a 

empresas e empreendedores que se adequaram às exigências sanitárias vigentes em legislação 

específica, e que também possuem qualidade e higiene em seu processo de produção, 

operando de forma integrada a gestão dos processos administrativos relacionados, no que 

tange o seu encaminhamento, tramitação/análise e monitoramento dos prazos e 

condicionantes, com segurança jurídica nos processos relacionados a área de uso aplicação 

(Agricultura ) do Município; 

 

b) permitir a gestão e controle dos prazos e condicionantes dos processos administrativos dos 

Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M., sendo interligado aos demais módulos da aplicação 

respectiva; 

 

c) possibilitar a criação de despachos de trabalho específicos de comunicação, pareceres, 

despachos de parecer conclusivo e despachos de geração de documentação no respectivo 

processo administrativo – S.I.M.; 

 

d) possibilitar que o usuário interno aceite, rejeite, encaminhe ou faça a conclusão de um 

despacho de trabalho conforme permissão de sistema respectiva frente aos processos 

administrativos da solicitação – S.I.M.; 

 

e) permitir que em um despacho de trabalho tenha ferramentas de criação atendimento de 

pendências, anexação de documentos e ou geração de documentos vinculados em processos 

administrativos da solicitação – S.I.M.; 

 

f) possibilitar que os processos sejam distribuídos virtualmente após o protocolo formal 

grupos, equipes dos grupos, para usuários internos da administração cadastrados na aplicação 

– S.I.M.; 

 

g) possibilitar que o usuário interno da aplicação, a partir da data de protocolo formal, 
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visualize no acesso ao processo em particular o tempo total de tramitação e o tempo restante 

de análise do respectivo processo, considerando o prazo de análise referência cadastrado em 

dias, paralisando a contagem se o processo estiver com exigên- cias/pendências frente aos 

processos relacionados – S.I.M.; 

 

h) possibilitar que o usuário interno identifique os processos que o mesmo terá que trabalhar 

e/ou despachar/analisar; disponibilizando filtros mínimos de número do protocolo, 

nome/razão social, CPF/CNPJ, status do processo, status do despacho, a cargo de grupos de 

trabalho, tipo de documento e forma de ordenamento na aplicação frente aos processos 

relacionados – S.I.M.; 

 

i) possibilitar a gestão de prazos de vencimentos dos documentos e das condições/restrições 

presentes nos processos administrativos – S.I.M.; 

 

j) possibilitar que o usuário interno da aplicação realize parecer lançado no processos 

específicos via internet através de ferramenta/despachos do sistema objeto, sem a utilização 

do sistemas auxiliares (Word, Broffice, ou similares) quanto aos processos re- lacionados – 

S.I.M.; 

 

k) permitir a realização de pareceres técnicos, administrativos, folha de encaminhamento e 

relatórios/pareceres de vistoria diretamente no sistema, feito pelo usuário interno da aplicação, 

utilizando ferramenta própria do software, sem uso de sistemas auxiliares (Word, Broffice, ou 

similares), gerando documento padronizado com numeração própria/sequencial, ficando 

armazenados em banco de dados, permitindo a edição pelo usuário responsável da formatação 

do parecer, com indicação do status em edição ou finalizado, permitindo a anexação de 

arquivos anexos no parecer técnico, não permitindo alterações/edições nos pareceres 

finalizados frente aos processos relacionados – S.I.M.; 

 

l) possuir ferramenta que possibilite a prorrogação, suspensão ou cancelamento dos 

documentos finais gerados no processos relacionados – S.I.M., sendo que, será feito pelos 

usuários internos com permissão para tanto, através de ferramenta própria do sistema que 

gerará um documento específico com as informações relativas ao evento objeto; 

 

m) possuir ferramentas de fiscalização relacionadas ao S.I.M. através consultas de relatórios 

relativos ao monitoramento dos documentos finais, condições e restrições de cada processo e 

das compensações; 

 

n) permitir que o administrador do sistema (servidor municipal) frente as 

atividades/solicitações, opere via internet a parametrização e gestão dos parâmetros do 

sistema objeto, permitindo o gerenciamento dos tipos de solicitações e cadastro da 

obrigatoriedade ou não do responsável técnico na mesmas (tornando a informação obrigatório 

no encaminhamento da solicitação - S.I.M.); 

 

o) possibilitar a publicação dos documentos finais do – S.I.M. através de cadastro das mesmas 

(para documentos emitidos manualmente), com o objetivo de dar transparência e publicidade 

aos processos e publicação automática da versão de visualização para fins de transparência e 
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publicidade e frente aos processos finalizados no próprio sistema, não sendo necessário o 

cadastro do documento para publicação; 

 

p) possibilitar que usuários internos do Município, conforme seu login e permissões, realizem 

o recebimento, acompanhamento, emissão pareceres técnicos, de vistoria, administrativos, 

criem despachos de trabalho e operem a geração dos documentos finais do – S.I.M. conforme 

a solicitação requerida; 

 

q) possibilitar o gerenciamento de documentos finais do – S.I.M., sendo seus prazos e 

condicionantes, com segurança jurídica nos processos; 

 

r)  possibilitar a gestão/monitoramento sistêmico dos processos administrativos relacionados 

na aplicação – S.I.M.; 

 

s) possibilitar o cadastramento pelo administrador interno do sistema de 

atividades/solicitações específicas e permitir a vinculação ao documento específico do – 

S.I.M.; 

 

t) possibilitar a geração de documentos finais dos processos do – S.I.M. vinculado a cada tipo 

de solicitação cadastrada junto ao sistema nos grupos de documentos; 

 

u) possibilitar a definição pelo administrador interno do sistema de quais tipos de documentos 

finais poderão ser requeridas em cada código de atividade/solicitação cadastrada no sistema 

S.I.M. 

 

III – FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. 
 

a) possibilitar que o usuário externo/contribuinte/empreendedor, mediante login e senha faça 

solicitações na aplicação do sistema S.I.M. relacionadas a juntada de recurso administrativo, 

solicitações em geral para a fiscalização frente ao S.I.M., pedido de prorrogação de prazo e/ou 

juntada de documentos, através de funções permitidas, lançando as informações nos 

formulários e gravando as mesmas diretamente no banco de dados de forma online e 

automática, sem a necessidade do uso de sistema auxiliar (Word, Broffice, ou similares), 

sendo que, o sistema no término do lançamento, irá gerar a documentação necessária para 

atividade fim, para o protocolo formal da solicitação, conforme o caso objeto e possibilitando 

a anexação de documentos objeto do requerimento; 

 

b) para cada solicitação objeto relacionada a juntada de recurso administrativo, solicitações 

em geral para a fiscalização frente ao S.I.M., pedido de prorrogação de prazo e/ou juntada de 

documentos, o sistema poderá exibir o termo de referência/documentos obrigatórios e/ou 

instruções, através de arquivos relacionados a solici- tação requerida frente ao S.I.M.; 

 

c) possibilitar através de função customizada pelo administrador da aplicação, a anexação de 

documentos via web pelo usuário externo, considerando cada processo/solicitação relacionada 

a juntada de recurso administrativo, solicitações em geral para a fiscalização frente ao S.I.M., 

pedido de prorrogação de prazo e/ou juntada de documentos em particular, podendo o 

administrador habilitar ou desabilitar a função tornando a anexação do documento obrigatória 
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ou não, devendo o sistema verificar se o documento exigido como obrigatório foi anexado 

pelo requerente, ficando a responsabilidade do requerente selecionar o arquivo do documento 

corretamente; 

 

d) possibilitar através de função a anexação de documentos via web pelo usuário interno da 

aplicação frente ao S.I.M.; 

 

e) possibilitar o acesso ao sistema por meio de login e senha, para usuários internos, 

possibilitando a verificação de todos os documentos gerados nos processos e visualização dos 

prazos relacionada ao processo administrativo fiscal frente ao S.I.M. de forma online, sem a 

necessidade de consulta ao processo físico; 

 

f) permitir que os processos/solicitações lançados no sistema objeto pelo requerente 

relacionadas ao processo administrativo fiscal do S.I.M., sejam validados através do 

lançamento do número do protocolo único da Administração, caso exigido o protocolo formal 

no caso particular; 

 

g) permitir que os documentos dos processos físicos do S.I.M. sejam anexados ao processo 

virtual em tramitação no sistema objeto através arquivo em PDF, respeitando-se o limite do 

tamanho do arquivo admitido no sistema objeto; 

 

h) possibilitar que os processos sejam distribuídos virtualmente após o protocolo formal e 

durante a tramitação processual para usuários internos do órgão do Município frente aos 

processos administrativos fiscais da aplicação; 

 

i) possibilitar que sejam gravadas pelos usuários internos observações de trabalho frente ao 

processo objeto/processos administrativos fiscais do S.I.M. em análise, com visualização das 

observações por todos os usuários internos da aplicação; 

 

j) possibilitar a visualização do local do empreendimento autuado cadastrado no S.I.M., no 

seu respectivo processo administrativo fiscal através do lançamento das coordenadas 

geográficas (única ou poligonal), através da ferramenta gratuita do Google integrada a 

aplicação objeto; 

 

k) o sistema deverá permitir a demarcação do local da autuação utilizando a ferramenta 

gratuita do Google integrada ao sistema objeto, indicando vários pontos no mapa de 

localização, objetivando a identificação dos pontos poligonais do local objeto da solicitação 

no processo administrativo da aplicação de fiscalização do S.I.M. 

 

l) permitir o relacionamento de processos administrativos fiscais do S.I.M. em tramitação 

com outros processos administrativos da aplicação, possibilitando a visualização dos 

processos relacionados no processo administrativo fiscal objeto através de link respectivo; 

 

m) possibilitar que o usuário interno da aplicação identifique os processos do S.I.M. que o 

mesmo terá que trabalhar e/ou despachar/analisar sendo estes, seus processos de trabalho, 

possibilitando a consulta através de relatórios no mínimo com os filtros de número da 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

 
solicitação, nº protocolo; autuado/denunciado; CPF/CNPJ; status de processo, tipo de 

solicitação e o responsável pelo processo; 

 

n) possibilitar atualizações/gravação on-line dos dados de entrada através do preenchimento 

de parecer / ofícios / Termo de Compromisso / Memorando / Ofício, e com utilização do 

sistema web, sem a necessidade de utilização de sistema auxiliares (ex. Word, Broffice, ou 

similares), permitindo acesso às informações atualizadas imediata- mente após a transação e 

atualizando de forma automática junto ao sistema objeto relacionado ao S.I.M.; 

 

o) permitir a visualização automática de outros processos administrativos relacionados ao 

respectivo CPF/CNPJ do respectivo processo administrativo fiscal do S.I.M. que o 

servidor/usuário interno da aplicação estiver operando; 

 

p) possibilitar o monitoramento das denúncias do S.I.M. através de relatórios, permitindo a 

exportação do arquivo em formato CVS ou PDF, com filtros mínimos de nº da denúncia, 

data inicial/final de recebimento; fiscal responsável, status da denúncia, tipo da denúncia, 

nome/razão social, bairro e endereço, sendo que, na exibição do relatório, deverá permitir o 

acesso a cada denúncia através de link próprio; 

 

q) possibilitar o monitoramento dos autos de infração do S.I.M. através de relatórios, 

permitindo a exportação do arquivo em formato CVS ou PDF, com filtros mínimos de  nº do 

auto, data inicial/final de autuação; tipo do auto, nome do autuado, CPF/CNPJ do autuado, 

sendo que, na exibição do relatório, deverá permitir o acesso a cada auto através de link 

próprio; 

 

r) possibilitar o monitoramento dos autos de multa do S.I.M. através de relatórios, permitindo 

a exportação do arquivo em formato CSV ou PDF, com filtros mínimos de nº da Multa, data 

inicial/final de emissão; nome do autuado, CPF/CNPJ do autuado, sendo que, na exibição do 

relatório, deverá permitir o acesso a cada auto de multa através de link próprio; 

 

s) possibilitar o monitoramento dos prazos dos processos administrativos fiscais do S.I.M. 

através de relatórios, permitindo a exportação do arquivo em formato CSV ou PDF, com 

filtros mínimos de nº do processo, nº da solicitação, CPF/CNPJ, status do prazo, data limite 

inicial/final, atendimento do prazo, data de ciência inicial/final, multa diária, data de emissão 

inicial/final, sendo que, na exibição do relatório, deverá permitir o acesso ao prazos dos 

processos administrativos através de link próprio; 

 

t) possuir módulo de denúncias do S.I.M., com cadastro de entrada de dados da mesma, em 

formulário com dados específicos, devendo o mesmo validar os campos obrigatórios no caso 

de não lançamento da informação, devendo permitir a indicação no mínimo do tipo da 

denúncia, fiscal responsável pelo denúncia, data e hora, dados do denunciante, local da 

denúncia/denunciado, descrição do objeto da denúncia e permitir que seja anexado arquivos 

anexo (se necessário) e devendo o sistema criar o processo fiscal de denúncia junto ao sistema 

objeto de forma automática; 

 

u) permitir a ativação ou não na aplicação da função de encaminhamento de denúncia do 

S.I.M. através do acesso do ambiente externo/usuário externo, permitindo que o usuário 
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externo faça o cadastramento/lançamento da denúncia, informando os dados conforme 

formulário de cadastro de entrada de dados da mesma, em formulário com dados específicos, 

devendo o mesmo validar os campos obrigatórios no caso de não lançamento da informação, 

devendo permitir a indicação no mínimo do tipo da denúncia, data e hora, dados do 

denunciante, local da denúncia/denunciado, descrição do objeto da denúncia e permitir que 

seja anexado arquivos anexo a denúncia (se necessário) e devendo o sistema permitir a 

geração do processo fiscal de denúncia junto ao sistema objeto de forma automática, gerando 

a ficha da denúncia com código de autenticidade ao denunciante; 

 

v) permitir que o usuário externo da aplicação do S.I.M. opere a consulta do status do 

tratamento/apreciação da denúncia realizada através do código de autenticidade, 

acompanhando a atuação do departamento fiscal do Município da aplicação; 

 

w) possibilitar o cadastro de tipos de denúncias (grupos), tipos de prazos e cadastro de 

dispositivo legais padronizados, este realizados pelo administrador interno do sistema do 

S.I.M.; 

 

x) a aplicação deverá permitir a alteração do status do processo administrativo da denúncia do 

S.I.M., onde o administrador irá definir as permissões de quais usuários poderão operar a 

função; 

 

y) deverá o sistema dispor de ferramenta de elaboração de vistorias frente às 

denúncias/processos do S.I.M., onde o administrador do sistema irá definir quais usuários 

internos da aplicação terão permissão para operar a função, gerando o documento de forma 

automática e gravando o mesmo no respectivo processo, gerando o arquivo PDF, registrando 

o nome do documento, número, responsável pelo documento, data e hora, exigindo o relatório 

de acesso rápido com estas informações; 

 

z) dispor de ferramenta de elaboração de parecer de decisão administrativa ou laudo frente às 

denúncias do S.I.M., onde o administrador do sistema irá definir quais usuários internos da 

aplicação terão permissão para operar a função, gerando o documento de forma automática e 

gravando o mesmo no respectivo processo, gerando o arquivo PDF, registrando no mínimo o 

nome do documento, número, responsável pelo documento, data e hora de criação, exigindo o 

relatório de acesso rápido com estas informações; 

 

aa) deverá o sistema permitir a alteração do cadastro da denúncia do S.I.M. com função 

específica, com exibição da ficha de cadastro no processo administrativo; 

 

bb) possibilitar o registrar o histórico do processo administrativo fiscal do S.I.M. automático 

com função de acesso rápido para visualização dos dados mínimos de histórico da 

movimentação e data e hora da criação do evento do processo fiscal em particular; 

 

cc) dispor da função de acesso rápido para visualização dos documentos gerados no processo 

administrativo fiscal do S.I.M. em particular com exibição documental, sendo no mínimo 

nome do documento e número, autor do documento e data e hora de criação, com ações de 

mínimas de edição, visualização e exclusão do documento e aces- so ao arquivo PDF do 

documento; 
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dd) possibilitar a visualização dos prazos do processo administrativo fiscal do S.I.M. em 

particular, exibindo no mínimo os dados de nº, documento, prazo, ciência, data limite e valor 

da multa (se existir), sendo que, se existir multa, deverá prever ações alte- rações de status da 

multa; 

 

ee) permitir o registro de carga processual do processo administrativo do S.I.M. com 

indicação do número de páginas do processo físico e a descrição da carga processual, com 

possibilidade de visualização do histórico de notas de cargas, com indicação do número de 

páginas, descrição da carga, indicação do autor e data, possibilitando a ex- clusão e edição do 

evento de carga; 

 

ff) possibilitar o relacionamento de processos administrativos fiscais do S.I.M. com outros 

processos da aplicação; 

 

  gg) deverá de sistema objeto dispor de ferramenta de cadastro único de autuado do S.I.M., 

validando o dados obrigatórios no ato do cadastro, em especial CPF ou CNPJ não permitindo 

cadastro duplicados; 

 

hh) possibilitar o acesso rápido ao cadastro de autuados do S.I.M., permitindo a visua lização 

dos dados básicos do cadastro, sendo no mínimo o nome, CPF/CNPJ e endereço, 

disponibilizando ferramenta de adicionar novo processo administrativo fiscal, bem como, 

deverá possibilitar a visualização rápida de todos os processos fiscais re- lacionados aos 

cadastro do autuado , devendo exibir os dados básicos do número do processo administrativo 

de cada processo fiscal, status e link de acesso rápido a cada processo fiscal existente em 

particular; 

 

ii) possibilitar a alteração do status do processo fiscal do S.I.M., onde o administrador irá 

definir as permissões de quais usuários poderão operar a função; 

 

jj) permitir o cadastro de eventos/novos documentos ao processo administrativo fiscal do 

S.I.M., no mínimo os documentos Termo de Compromisso, Ofício, Memorando, Termo ou 

Outro/Geral, permitindo a geração do documento específico cadastrado previamente com base 

no modelo definido de forma automática ou permitindo que o documento físico seja anexado 

em arquivo digital digitalizado no processo administrativo da aplicação; 

 

kk) possibilitar a geração de novos documentos padrões ao processo administrativo da 

aplicação S.I.M., no mínimo os documentos Termo de Compromisso e parecer, podendo gerar 

a impressão do documento específico cadastrado previamente com base no modelo definido de 

forma automática e permitindo que sejam anexados documentos digitalizados ao documento 

objeto de trabalho; 

 

ll) permitir a geração de notificação junto ao processo administrativo fiscal do S.I.M., 

possibilitando a seleção da forma da notificação (AR, Presencial e/ou por Edital), permitindo o 

lançamento de prazos, possibilitando a geração do documento de forma automática no processo 

da aplicação; 
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mm) permitir o lançamento da data da notificação para fins de início do controle de prazos 

(caso existentes) e registrando-se o nome da pessoa notificada no processo da aplicação do 

S.I.M.; 

 

nn) possibilitar o cadastro/geração de autos de infração do S.I.M., no mínimo autos de 

apreensão, constatação, embargo/interdição, destruição/demolição e advertência, permitindo a 

geração do documento específico com base no modelo definido de forma automática ou 

possibilitando o cadastramento de um documento físico, com anexação do documento 

digitalizado no processo administrativo da aplicação; 

 

oo) possibilitar o acesso aos dispositivos legais padrões previamente cadastrados na aplicação 

frente ao S.I.M.; 

 

pp) possibilitar o cadastro/geração de autos de multa no processo administrativo da aplicação 

do S.I.M., podendo gerar o documento específico com base no modelo definido de forma 

automática ou possibilitando o cadastramento de um documento físico, neste caso, permitindo 

que o documento seja anexado de forma digital, também, contendo ferramenta de acesso aos 

dispositivos legais padrões previamente cadastrados e permitir o lançamento do status da multa; 

 

qq) possuir ferramenta para cadastro/geração das decisões administrativas de primeira ou 

segunda instância do S.I.M, podendo gerar o documento específico com base no modelo 

definido de forma automática ou possibilitando o cadastramento de um documento físico, 

neste caso, permitindo que o documento seja anexado de forma digital. 

 

I -SERVIÇOS AGRÍCOLAS: 

 

a) permitir a gestão e controle das solicitações de serviços da área agrícolas de cadastrados na 

aplicação desenvolvidos pelo Município; 

 

b) possibilita ao requerente o cadastro de todos os dados das solicitações de serviços agrícolas 

e das informações, realizado diretamente pelo requerente via web, com ferramenta de 

preenchimento na própria aplicação web, gravando-se toda a informação da solicitação e dos 

formulários objeto no banco de dados, sem a necessidade do uso de sistemas auxiliares (ex. 

Word, BR Office, Excell, entre outros), onde o sistema irá validar as informações obrigatórias 

solicitadas (caso não lançadas), gerando ao requerente toda a documentação necessária ao 

protocolo formal, caso necessário o mesmo, ou podendo encaminhar a solicitação via internet 

conforme o caso, ou permitindo a registro da solicitação via telefone, neste caso, o Município 

que registrará a demanda no sistema; 

 

c) permite o encaminhamento / despacho online dos processos/solicitações de serviço agrícola 

pelo requerente na aplicação objeto; 

 

d) possibilitar o cadastramento das solicitações de serviço agrícola efetuadas pelo requerente 

externo através da internet, permitindo a seleção do serviço cadastrado na aplicação, 

localizando-se os dados do requerente que já possuir cadastro, possibilitando a indicação do 

endereço de execução e possibilitando a vinculação de cada solicitação objeto e geração do 
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documento final específico de forma automática, sem a necessidade de programação, 

promovendo agilidade e padronização nas solicitações requeridas; 

 

e) permitir que a administração definir sobre a obrigatoriedade ou não do protocolo formal 

das solicitações de serviço agrícola cadastradas na aplicação, após, 

distribuindo/encaminhamento da solicitação para análise aos usuários internos da aplicação; 

 

f) possibilitar que os usuários internos realizem o recebimento, acompanhamento, emissão de 

comunicação de despacho/parecer e dos documentos finais relacionados com a solicitação de 

serviço agrícola requerida na aplicação; 

 

g) possibilitar que o sistema objeto opere a gestão do status da solicitação agrícola ao usuário 

interno, sendo no mínimo em execução e/ou executado, bem como, o gerenciamento de 

documentos finais emitidos, possibilitando a impressão e geração automática de documentos 

pré-definidos para cada solicitação, possibilitando a geração de múltiplos documentos 

simultâneos pré-definidos , contendo todos os dados necessários à comunicação do requerente 

e/ou a expedição de documento de controle interno definido pelo administrador da aplicação; 

 

h) permitir o cadastro de frota/equipamentos, possibilitando a gestão dos mesmos, no mínimo 

com dados: informações; dados do equipamento; registro de reparos; receitas e despesas e 

situação; 

i) a ficha cadastro do equipamento deverá possibilitar o registro e soma automática dos 

reparos, com dados básicos do registro, apresentando no mínimo a soma do total do conserto 

e soma total da manutenção; 

 

j) a ficha cadastro do equipamento deverá possibilitar um relatório do total das receitas e 

despesas do equipamento no mínimo dos últimos 30, 90, 120 e 365 dias de forma dinâmica; 

 

k) possibilitar o cadastro de prestadores de serviços de reparos dos equipamentos utilizado 

nas operações dos serviços agrícolas; 

 

l) possibilitar o cadastro de famílias agrícolas e distritos /localidades do Município; 

 

m) permitir o cadastro de operadores dos equipamentos utilizados na execução dos serviços 

agrícolas; 

 

n) possibilitar o monitoramento web integrado das solicitações agrícola, considerando o 

requerente e a gestão do atendimento ao cidadão frente às solicitações de serviços cadastradas 

pelo Município. 

 

II – CADASTRO AGRÍCOLA: 

 

a) possibilitar o cadastramento de empreendimentos agrícolas na aplicação, permitindo o 

real exercício do poder de polícia por parte do Município e gerando um banco de dados 

específico para a área da aplicação (agricultura); 
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b) permitir que o administrador da aplicação defina os tipos de cadastro de 

empreendimentos agrícolas que irá ativar no sistema/aplicação, podendo solicitar informações 

específicas para cada caso em particular; 

 

c) permitir que o cadastro do empreendimento agrícola seja interligado outros módulos  da 

aplicação; 

 

d) possibilitar que o requerente opere o cadastro de empreendimento agrícola via web de 

todos os dados de sua atividade e das informações pertinentes, com ferramenta de 

preenchimento no próprio sistema web, gravando-se toda a informação da solicitação e dos 

formulários objeto no banco de dados, sem a necessidade do uso de sistemas auxiliares (ex. 

Word, BR Office, Excell, entre outros), onde o sistema irá validar as informações obrigatórias 

solicitadas caso não lançadas no ato de inserção da informação na aplicação objeto; 

 

e) permitir ao requerente gerar toda a documentação necessária ao protocolo formal do 

cadastro de empreendimento agrícola, caso necessário o mesmo, ou podendo encaminhar a 

solicitação via internet conforme o caso, se definido pelo Município e gestor da aplicação; 

 

f) possibilitar que os formulários de cada grupo de atividade do cadastro de 

empreendimentos agrícola poderão ser customizados/personalizados conforme o interesse da 

administração, utilizando a ferramenta de construção dinâmica de formulário do próprio 

sistema objeto, via internet, a partir de grupos de dados disponíveis no sistema/aplicação 

objeto; 

 

g) permitir que os usuários internos do Município cadastrados na aplicação, conforme seu 

login e permissões, realizem o recebimento, acompanhamento, emissão de comunicação de 

despacho/parecer e do documento finais relacionados com a solicitação de cadastro agrícola 

requerida, possibilitando monitoramento web inteligente das solicitações do cadastro de 

empreendimentos; 

 

h) Possibilitar a gestão com relatórios específicos relacionados ao cadastro agrícola; 

 

i) permite a governança pública sistêmica de todas atividades agrícolas operadas no 

Município, considerando o cadastro efetivado na aplicação. 

 

III- AGENDA PROGRAMADA (AGRICULTURA): 

 

a)possibilitar o controle de agenda da área de agricultura do órgão licenciador, destinado a 

organização do fluxo de trabalho de atendimento do requerente, possibilitando organizar de 

forma online o atendimento dos requerentes externos, permitindo o agendamento do horário 

de atendimento; 

 

b)permitir que o requerente/usuário externo da aplicação possa realizar consultas diretas com 

seu usuário e senha da aplicação, via web na grade de horários de atendimento 

disponibilizadas pelo Município na área da aplicação (agricultura) e requerer o seu 

atendimento, indicando o tipo de atendimento e descrição do objeto do atendimento; 
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c)permitir que o Órgão do Município, por meio de servidor responsável da aplicação, defina a 

grade de atendimento, customizando o horário em turno de manhã e tarde com horário de 

início e término, definindo o número de atendentes da agricultura; 

 

d)possibilitar o requerente cancele a agenda e permita que o mesmo proceda novo 

agendamento de horário na aplicação objeto na área de agricultura; 

 

e)possibilitar que o servidor interno cadastrado na aplicação do Município realize o 

lançamento do atendimento, modificando o status do atendimento requerido, permitindo a 

visualização do nome do requerente e assunto objeto da solicitação na consulta da grade de 

agendamento da agricultura. 

 

IV – CADASTRO CONSULTORES TÉCNICOS AGRÍCOLAS: 

 

a) possibilitar que o usuário externo ou interno da aplicação, consulte os consultores técnicos 

agrícolas cadastrados junto ao Município, realizando pesquisas por profissional autônomo ou 

pessoa jurídica; 

 

b) permitir que o consultor técnico externo solicite via web o seu cadastro, diretamente no 

sistema/aplicação, sem a necessidade de utilizar sistemas auxiliares (Ex. Word, Excell, BR 

Office ou similares), preenchendo o formulário específico de informações, com gravação de 

todos os dados no banco de dados do sistema objeto da agricultura; 

 

c) permitir que o cadastro de consultor técnicos agrícola requerido pelo usuário externo na 

aplicação seja validado pelo usuário interno cadastrado na aplicação pelo Administrador, com 

emissão do documento de cadastro de consultores específico; 

 

d) possibilitar que após a validação do cadastro agrícola pela equipe de usuário interno da 

aplicação cadastrado pelo Município, os dados do consultor técnico (pessoa física ou jurídica) 

serão disponibilizados para acesso/consulta do público em geral, através de ferramenta da 

aplicação, permitindo a consulta pelo usuário externo da aplica- ção, com filtros de pessoa 

física ou jurídica; 

 

e) possibilitar que o usuário interno cadastrado na aplicação, administrador da aplicação, 

durante o processo de parametrização, mediante solicitação, defina filtros de relatórios 

necessários ao monitoramento e controle do cadastro de consultores técnicos agrícolas 

externos considerando a legislação e procedimento de trabalho definido. 

 

V – COMUNICAÇÃO E PROJETOS AGRÍCOLAS: 
 

a) possibilitar a publicação, gestão e controle das ações de comunicação e projetos agrícolas 

desenvolvidas pela área da aplicação do Município, interligado aos demais módulos da 

aplicação objeto; 

 

b) possibilitar a consulta pelos usuários internos e/ou externos da aplicação das publicações de 

mínimo notícias, projetos e agenda agrícola relacionadas aos projetos de educação; 
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c) permitir que o usuário interno cadastrado na aplicação, mediante permissões de sistema, 

opere o cadastramento e administração das publicações de no mínimo notícias, projetos e 

agenda da área de uso da aplicação – agricultura; 

 

d) possibilitar que após realizado o cadastro das comunicações a disponibilização seja de forma 

interativa e totalmente via internet, com disponibilização automática para consulta pública na 

aplicação objeto – agricultura; 

 

e) possibilitar a disposição das funções mínimas de cadastro notícias, informativos/projetos 

agrícolas e agenda da área da aplicação/sistema do Município e imediata publicação das 

informações cadastradas no sistema/aplicação para consulta pública com transparência e 

publicidade. 

 

V– CONSELHO/COMISSÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 

 

a)possibilitar através de uma área restrita para os administradores internos da aplicação 

implementar o cadastro das informações do Conselho Municipal de Agricultura, de forma 

interativa e totalmente via internet; 

 

b)possibilitar a disposição ao usuário interno cadastrados na aplicação com permissão de acesso 

com as funções mínimas de cadastro de atas, resoluções, notícias, informativos, agenda, 

legislação, contato e informações sobre do Conselho Municipal de Agricultura, o que é, para 

que serve, conselheiros e mandato; 

 

c)possibilitar a consulta pelo usuários interno e/ou externos da aplicação, frente às publicações 

relacionadas ao Conselho/Comissão Municipal de Agricultura de mínimo atas, resoluções, 

notícias, informativos, agenda, legislação, contato e informações sobre o conselho (o que é, 

para que serve, conselheiros, mandato); 

 

d)possibilitar que após realizado o cadastro das informações relacionadas ao 

Conselho/Comissão Municipal de Agricultura que a disponibilização seja de forma interativa e 

totalmente via internet, com disponibilização automática da informação para consulta pública 

objetivando a transparência e publicidade da atuação/operação do Conselho. 

 

23. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

A licitante vencedora é responsável pela segurança e sigilo dos dados do Município quando de 

posse dos mesmos. 

 

O contrato do objeto licitatório poderá ser renovado conforme determinação da legislação 

aplicável. 

 

Todo o suporte técnico pós-implantação aos usuários, através de sistema de help desk via 

internet disponibilizado pela licitante vencedora, devendo o mesmo registrar todos os 

encaminhamentos dos usuários e atendimentos, com o objetivo de esclarecer dúvidas que 

possam surgir durante a operação e utilização do sistema implantado e/ou novas solicitações 

dos usuários. Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, presencial ou através de 
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serviços de suporte remoto, sendo que, todos atendimentos deverão ser registrados no sistema 

de help desk; 

 

Quanto à ferramenta de Help Desk a licitante vencedora deverá dispor: 

 

a)possuir sistema de help desk 100% via internet, onde os usuários responsáveis serão 

cadastradas mediante solicitação do administrador do sistema, onde poderão fazer solicitações 

frente ao uso do sistema e frente a melhorias, erros, suporte de maneira geral; 

 

b)o sistema de help desk deverá possibilitar a visualização e o registro da visão geral das 

solicitações, com indicação do tipo, com números indicativos das solicitações em aberto e 

atendidas, possibilitar a geração de relatório sobre as solicitações registradas, para fins de 

gerenciamento do seu atendimento e implementação; 

 

c)deverá possibilitar no registro da solicitação, o tipo da solicitação, o título, campo descrição, 

situação, prioridade de atendimento, para qual usuário está direcionada, data de criação, data 

limite para atendimento, permitir que arquivos sejam anexados a solicitação objeto, possibilitar 

o cadastro de outros usuários observadores da solicitação criada e deverá permitir que todos os 

registros e intervenções de usuários na solicitação em particular sejam gravados/registrados, 

bem como, deverá indicar o acompanhamento do status e percentual de atendimento da 

solicitação objeto; 

 

Os sistemas deverão ter suas atualizações disponibilizadas sem a geração de quaisquer ônus ao 

Município, de modo a que sempre estejam disponíveis e possam ser acessadas as últimas 

versões dos sistemas contratados. 

 

As configurações dos sistemas deverão ser de fácil compreensão e utilização pelos usuários, 

devendo ser promovido treinamento pela empresa contratada aos servidores usuários dos 

sistemas, objetivando a operação independente pelos mesmos. 

 

Os sistemas deverão permitir o acesso simultâneo de usuários por módulo. 

 

Deverão ser atendidas todas as determinações previstas neste Edital e em seus Anexos, tanto 

em características quanto em quantidades. Não serão admitidas propostas que atendam 

parcialmente às exigências descritas. 

 

O prazo máximo para conclusão dos serviços relativos à instalação, implantação, conversão, 

testes, customização, integração e treinamento é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

emissão da ordem de início dos serviços. 

 

O suporte técnico aos usuários deverá ser disponibilizado por meio de telefone, acesso remoto 

ou diretamente, in loco, na Prefeitura Municipal e em suas Secretarias, sempre que solicitado 

ou quando necessário, objetivando solucionar ou auxiliar em dificuldades operacionais. 
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LOTE 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR MÉDIO TOTAL DO LOTE: R$ 63.331,66 (sessenta e três mil, trezentos e trinta 

e um reais e sessenta e seis centavos). 

 

 

 

 

  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT 
VALOR 

TOTAL 

01 

Instalação, parametrização e 

capacitação de usuários do 

software de Gestão Ambiental. 

SER 01 R$ 6.773,33 

02 Locação de software de Gestão 

Ambiental, para controle, 

gerenciamento, organização e 

operação das ações e assuntos 

relacionados ao Meio Ambiente no 

Município de Bom Jesus. 

MÊS 12 R$ 19.216,00 

03 Instalação, parametrização e 

capacitação de usuários do 

software de Gestão da 

Agricultura/SIM. 

SER 01 R$ 5.250,00 

04 Locação de software de Gestão da 

Agricultura/SIM, para controle, 

gerenciamento, organização e 

operação das ações e assuntos 

relacionados à Agricultura/SIM no 

Município de Bom Jesus. 

MÊS 12 R$ 14.388,00 

05 Instalação, parametrização e 

capacitação de usuários do 

software na área de bem estar 

animal. 

SER 01 R$ 5.041,33 

06 Locação software na área de bem 

estar animal, para virtualização de 

processos controle, gerenciamento, 

organização e operação das ações e 

assuntos relacionados à saúde e 

bem estar animal no Município de 

Bom Jesus. 

MÊS 12 R$ 12.428,00 

07 Hora Técnica, compreendendo 

serviços de programação, novas 

alterações, suporte ao sistema. 

Hora 01 R$ 235,00 
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ANEXO II 

 

Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação e de não ter sido 

declarado inidôneo  

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº ______________, sediada na _____________________ 

(endereço), __________________ (cidade/estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, Pregão (Presencial) 

nº, e de que não foi declarado inidôneo para licitar com o poder público em qualquer esfera, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

_________________, _____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

Nome do Declarante 
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ANEXO III 

Modelo de Credenciamento 

 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, neste 

ato representada pelo(a) Sr(a)_______________________________________, portador da 

cédula de identidade RG_________________________, residente e domiciliado na 

______________________________________, inscrito no CPF nº ___________________, 

detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para 

fins licitatórios, confere-os à ___________________________, portador da cédula de 

identidade RG ______________________, e inscrito no CPF nº _____________________ 

com o fim  específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Bom 

Jesus, no Pregão (Presencial) nº, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e 

oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de 

fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos 

aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

________________, _____ de _____________ de 2022. 

 

___________________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

 

____________________________ 

Outorgado (reconhecer firma) 
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              ANEXO IV 

 

Modelo da Proposta Comercial  

 

À 

Prefeitura de Municipal de Bom Jesus/RS 

A/C: Sr. Pregoeiro 

 

A empresa __________________________, com sede na Rua/Av. 

_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________________, 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do Pregão (presencial) 

nº _________, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de 

acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: 

 

LOTE 1 

 

 

• Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

• Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 

determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos 

os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros. 

Data: ___/___/____ 

 

_________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

_________________________________ 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO/marca QUANTIDADE VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

   R$  R$  
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ANEXO V 

Modelo de declaração em atendimento ao inciso XXXIII do art.7º da Constituição 

Federal. 

 

 

 

A Empresa _________________, CNPJ:____________, com sede à ____________________, 

através de seu representante legal ____________________declara para os devidos fins de 

direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 

Presencial nº, instaurado por esse órgão público, em cumprimento ao inciso XXXIII do Art. 

7º da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

 

 

 

____________________,____de_________________ de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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 ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

( a ser apresentada fora dos envelopes) 

 

 

 

  A empresa _____________estabelecida na _________________, por seu representante 

legal, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), declara, sob as 

penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita 

Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso 

deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – 

EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 

 

____________________,____de_________________ de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2022 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

 

 

Declaramos que o sistema de _________________ foi implantado e entregue em pleno 

funcionamento, bem como seus usuários foram treinados pela empresa contratada 

___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________________, pelo que 

damos pleno aceite e HOMOLOGAMOS como totalmente atendida a implantação do referido 

sistema.  

 

 

Bom Jesus - RS, ___ de _____________ de 2022 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Servidor responsável pelo sistema 

(Nome, CPF e cargo) 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 98/2022 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE BOM JESUS, Estado do Rio 

Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Av. Manoel Silveira de Azevedo, n.º 2987, 

Centro, Bom Jesus/RS, neste ato representado pela PREFEITA, LUCILA MAGGI MORAIS 

CUNHA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa _____, com sede na 

_______, sob o CNPJ n.º_____ neste ato representada por seu representante legal, 

Sr._______, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeição mútua 

as normas constantes das Leis n.º 10.520 de 17/07/2002 e n.º 8.666 de 21/06/1993, no Edital 

de Pregão nº 98/2022 e nas condições expressas nas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

1.1 – O presente Contrato tem como objeto contratação e  fornecimento de licença de uso, de 

sistema de informática, nas áreas de Meio Ambiente, Agricultura e bem estar animal, 

conforme especificações do edital.  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT 
VALOR 

TOTAL 

01 

Instalação, parametrização e 

capacitação de usuários do 

software de Gestão Ambiental. 

SER 01  

02 Locação de software de Gestão 

Ambiental, para controle, 

gerenciamento, organização e 

operação das ações e assuntos 

relacionados ao Meio Ambiente no 

Município de Bom Jesus. 

MÊS 12  

03 Instalação, parametrização e 

capacitação de usuários do 

software de Gestão da 

Agricultura/SIM. 

SER 01  

04 Locação de software de Gestão da 

Agricultura/SIM, para controle, 

gerenciamento, organização e 

operação das ações e assuntos 

relacionados à Agricultura/SIM no 

Município de Bom Jesus. 

MÊS 12  

05 Instalação, parametrização e 

capacitação de usuários do 

software na área de bem estar 

animal. 

SER 01  

06 Locação software na área de bem 

estar animal, para virtualização de 

processos controle, gerenciamento, 

organização e operação das ações e 

assuntos relacionados à saúde e 

MÊS 12  
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1.2 – Definições de licenças de uso e cadastros de funcionários e imóveis em número maior 

que os acima contratados serão possíveis mediante solicitação expressa do 

CONTRATANTE, devendo então o presente contrato ser aditivado com as alterações 

sofridas tanto nas quantidades como nos valores, aplicando-se a variação de valor de forma 

proporcional em relação aos valores e quantidades vigentes na data das alterações. 

1.3 – Todos os sistemas deverão estar conforme características constantes no Edital de Pregão 

Presencial nº 98/2022 e todos os seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

2.1 – Os serviços contratados serão prestados por pessoal devidamente habilitado nas 

respectivas áreas de atuação da CONTRATADA, ficando de responsabilidade da 

CONTRATADA o pagamento de seu pessoal, bem como de todas as obrigações legais, 

isentando expressamente o CONTRATANTE do pagamento de qualquer obrigação em 

relação aos profissionais, tais como, salários, férias e demais obrigações legais e trabalhistas, 

não gerando qualquer vínculo empregatício entre os prestadores de serviço e o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

3.1 – Os sistemas contratados para os fins da cessão de direito de uso objeto deste contrato, 

deverão ser instalados pela CONTRATADA, em equipamentos de propriedade da 

CONTRATANTE. O CONTRATANTE poderá solicitar alterações nos sistemas para 

atendimento de necessidades específicas do CONTRATANTE, sempre por escrito, onde a 

CONTRATADA estudará a possibilidade de efetuar as alterações solicitadas que, se viável 

sua implementação, as mesmas serão realizadas mediante orçamento previamente aprovado 

pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1 – O CONTRATANTE se compromete a utilizar os sistemas dentro das normas e 

condições estabelecidas. Da mesma forma, obriga-se a não entregar os sistemas nem permitir 

seu uso a terceiros, mantendo o uso restrito nas repartições do CONTRATANTE, sendo 

vedada por lei a sua reprodução, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

5.1 – Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA são os abaixo 

estabelecidos, conforme a proposta de preços da CONTRATADA, constante no Pregão 

Presencial nº 98/2022: 

 

5.2 – O valor a ser pago à CONTRATADA pelo CONTRATANTE pelo licenciamento 

bem estar animal no Município de 

Bom Jesus. 

07 Hora Técnica, compreendendo 

serviços de programação, novas 

alterações, suporte ao sistema. 

Hora 01  
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mensal será a importância mensal de R$ .................. (........................), conforme distribuído 

na tabela acima por sistema, cujo pagamento ocorrerá até o  15º (décimo quinto) dia do mês 

subseqüente ao mês de referência, mediante apresentação de nota fiscal. 

 

5.3 – O valor a ser pago à CONTRATADA pelo CONTRATANTE pelos serviços de 

atendimento técnico com fins de atendimento para suporte técnico e treinamentos após a 

implantação, será a importância de R$ .................. (........................) por hora técnica 

trabalhada por técnico para demandas técnicas com deslocamento de técnicos até o 

CONTRATANTE,  e R$ .................. (........................) por hora técnica trabalhada por 

técnico para demandas técnicas sem deslocamento de técnicos (acesso remoto pela internet ou 

na sede da CONTRATADA), conforme fixado na tabela acima, cujo pagamento ocorrerá até 

o 15º (décimo quinto) dia subseqüente à prestação dos serviços, sempre que forem prestados 

os serviços, mediante a apresentação da nota fiscal. 

5.4 – Sobre os valores das parcelas mensais e demais valores pagos incidirão os descontos 

previstos na legislação em vigor, que serão retidos pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1 – O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em ____/____/____ 

e encerrando-se em ____/____/____, podendo ser prorrogado, caso de interesse da 

Administração, observado o prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) meses previsto na Lei 

nº 8.666/1993. 

6.2 – Em caso de prorrogação, o índice de reajuste a ser aplicado sobre os valores contratados 

é o IPCA-E ocorrido no período, ou, na falta deste, por outro índice oficial do governo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 

7.1 – Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, 

admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei: 

 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido. 

b) Multas sobre o valor remanescente do contrato: 

- de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores; 

c) Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese 

de reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

7.2 – No caso de aplicação de multa, garantido o regular processo administrativo e a ampla 

defesa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo 

de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância a favor do 

CONTRATANTE, sendo necessária a apresentação de comprovante do recolhimento, para 

liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 

7.3 – Na aplicação das penalidades prevista, o CONTRATANTE considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 

CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 
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termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/1993. 

7.4 – As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta à CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

 

8.1 – Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/1993 e suas alterações 

futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das 

seguintes situações: 

a) – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, o 

valor dos serviços que executar até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o 

montante das multas a pagar, se houver; 

b) – Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 

sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja 

obrigado a responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à 

CONTRATADA, excluindo o montante das multas eventualmente devidas pela 

CONTRATADA; 

c) – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 

assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das 

seguintes situações. 

I – Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

II – Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

III – Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte. 

d) – Pela CONTRATADA, na hipótese de ocorrer atraso superior a 30 (trinta) dias, sem 

justificativa plausível, do pagamento de parcela mensal ora definido. 

8.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, sendo que não dará 

direito a nenhuma das partes pleitearem o recebimento indenização de qualquer natureza, bem 

como demais valores não previstos no presente contrato. 

 

CLÁUSULA NONA 

 

9.1 – As despesas decorrentes do presente instrumento serão suportadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Órgão – 08 Secretaria de Meio Ambiente 

Unidade 01 – Gabinete da Secretaria 

Projeto Atividade 2037 

(181) 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 – Serviços de Tecnologia da Informação 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 

10.1 A CONTRATADA fica obrigada a:  

10.1.1. Instalar o sistema de sua propriedade, após autorização formal do CONTRATANTE, 

no prazo máximo estabelecido no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 103/2022; 

10.1.2. Sempre que necessário ou solicitado pelo CONTRATANTE, atualizar e/ou melhorar o 

sistema locado, na versão adquirida, de forma a atender a legislação vigente, de acordo com 
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as melhores técnicas e com pessoal capacitado, nos casos que não exijam customização do 

sistema contratado;  

10.1.3 Disponibilizar, durante todo o período de execução do contrato, suporte ao Sistema 

contratado, sem ônus à ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Termo de Referência do Pregão 

Presencial nº 103/2022;  

10.1.4. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas do 

CONTRATANTE, guardando sigilo total perante terceiros;  

10.1.5. Não transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato;  

10.1.6. Prestar os serviços contratados utilizando-se de mão-de-obra capacitada e 

responsabilizar-se por qualquer dano decorrente de erros na execução dos serviços 

contratados; 

10.1.7 Responsabilizar-se por:  

10.1.7.1 Infrações ou descumprimentos das Cláusulas deste Contrato;  

10.1.7.2 Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato, com isenção do CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos 

mesmos;  

10.1.7.3 Perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da 

execução dos serviços objeto do presente contrato, com isenção da CONTRATANTE de 

quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos.  

10.1.8. Fornecer material e mão-de-obra necessários à prestação dos serviços objeto da 

contratação;  

10.1.9 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação;  

10.1.10. Entregar backup de dados dos sistemas, mediante a rescisão contratual ou finalização 

do contrato. 

10.1.11. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que eventualmente ocorra na 

execução dos serviços ou que possam comprometer a sua qualidade;  

10.1.12. Prestar os serviços de manutenção e assistência técnica dos sistemas contratados no 

horário de funcionamento da prefeitura municipal de Bom Jesus, exceto quando previamente 

autorizado pelo CONTRATANTE a execução de serviços em horário diverso deste; 

10.1.13. Efetuar, sem custo adicional as atualizações e correções necessárias a manter os 

sistemas contratados em plenas condições de funcionamento, assim compreendidas as 

manutenções originadas a partir de mudanças na Legislação, normas ou regulamentos 

vigentes e ainda àquelas oriundas de imperfeições constatadas nos sistemas, tanto a partir de 

atualizações quanto de falhas no atendimento aos requisitos do Termo de Referência do 

Pregão Presencial nº 103/2022 e somente constatadas após a assinatura do Contrato;  

10.1.14. Quando o atendimento tiver objeto diferente do estabelecido no item anterior, poderá 

haver a incidência de custos, conforme cada tipo de atendimento, de acordo com a proposta 

financeira apresentada pela CONTRATADA;  

  

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

10.2.1 Designar servidor responsável pela fiscalização do contrato;  

10.2.2 Disponibilizar servidores para realização do treinamento de operação das Ferramentas, 

em data a ser definida pela prefeitura municipal de Bom Jesus em conjunto com a 

CONTRATADA;  

10.2.3. Notificar a CONTRATADA em relação a falhas e inconformidades na execução do 
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presente contrato;  

10.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos adequados à instalação dos Sistemas 

contratados; 

10.2.5 Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 

documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 

11.1 – Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8666/1993, das 

demais legislações pertinentes, bem como os dispositivos do Edital de Pregão Presencial nº 

103/2022 e, para os casos aqui não regulamentados, fixa-se, nos termos do § 2.º. do art. 55, da 

Lei das Licitações, o Foro da Comarca de Bom Jesus-RS, o competente para dirimir quaisquer 

dúvidas ou controvérsias advindas desta relação. 

 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos desejados,  

 

Bom Jesus - RS, ......... de ...................... de 2022. 

 

 

__________________________________ 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

Contratante 

 

 

__________________________________ 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

________________________ 

 

 

  ________________________ 

 

 
 


