
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018 

 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1 O Município de Novo Barreiro – RS por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, sediada à Av. São João Batista nº 415, centro, CEP 98.338-000, em Novo 

Barreiro - RS, inscrita no CNPJ nº 92.410.521/0001-35, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. Edinaldo Rupolo Rossetto, abre processo Licitatório para Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços na área de sistemas de informática para 

controle de campanhas de premiação do município de Novo Barreiro, por Dispensa de 

Licitação, realizado nos moldes do art. Art. 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais 

legislações pertinentes. 

 

2. DO OBJETO: 

2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de sistemas de 

informática para controle de campanhas de premiação, conforme especificações a seguir: 

1 Das Características Gerais e Operacionais dos softwares ofertados: 

1.1 Controlar todos os lançamentos de trocas de notas fiscais por cartelas em campanhas de 

premiação a consumidores/munícipes; 

1.2 O Sistema deverá trabalhar na plataforma web, com banco de dados único para todos os 

módulos, não havendo a necessidade de cadastramento de pessoas e usuários para os diversos 

módulos e secretarias municipais, evitando assim a duplicidade de cadastros e informações; 

1.3 Deverá funcionar exclusivamente pela internet, não necessitando de instalação em vários 

computadores; 

1.4 Deverá ser acessado pelo browser de navegação (internet explorer, mozila firefox, google 

chrome, etc), podendo ser acessado a qualquer hora do dia de qualquer computador com 

internet; 

1.5 Os dados deverão estar centralizados em um único Banco de Dados, com cadastro único 

de pessoas, empresas, auxílios, serviços, usuários, permitindo todo e qualquer cruzamento de 

dados referentes a estes; 

1.6 Deverá fornecer relatórios diversos, no mínimo em formatos html e pdf, integrando todos 

os módulos do sistema; 

1.7 O sistema deverá possuir alta segurança e confiabilidade, sendo atualizado diretamente 

no servidor, dispensando baixar e instalar atualizações; 

1.8 Os acessos deverão ser por níveis de usuário, permitindo que se determinem permissões 

específicas por usuário, gravando no banco de dados os acessos ao sistema; 

1.9 O sistema deverá possuir configurações que permitam checar duplicidades de 

lançamentos, evitando a redundância de dados; 

1.10  O Backup diário dos dados deverá ser efetuado diretamente no servidor, dispensando 

copia diária pelos usuários do município. 



1.11  O Software deverá ser um sistema “multi-usuário”, “integrado”, “on-line”, permitindo o 

compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum; 

1.12  A hospedagem do aplicativo e seu banco de dados deverão correr por conta da empresa 

Contratada, em servidores próprios ou por ela locados, sem nenhum custo adicional ao 

Contratante; 

1.13  Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos 

em disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de 

intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a 

seleção da impressora de rede desejada; 

1.14  Deverá manter a integridade do banco de dados em casos de queda de energia, falhas de 

software ou hardware, com o uso de banco de dados; 

1.15  Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que atenda no 

mínimo aos requisitos: 

-Atender ao padrão SQL ANSI; 

-Ser de domínio público e código fonte aberto; 

-Sua licença deve permitir o uso em aplicativos comerciais; 

-Permitir um número ilimitado de usuários simultâneos; 

1.16  O banco de dados deverá ser fornecido ao Contratante sem qualquer custo de licença; 

1.17  O SGBD deverá possuir no mínimo os seguintes recursos: point-in-time recovery 

(PITR), tablespaces, suporte a clusterização, integridade transacional, stored procedures, 

views, triggers, suporte a modelo híbrido objeto-relacional, suporte a tipos geométricos; 

1.18  Funcionar compartilhando informações de uso comum, atualizados em tempo real, não 

sendo necessária a manutenção de informações similares em diferentes arquivos, mesmo que 

estes arquivos sejam usados por setores diferentes, especialmente no que se refere aos 

cadastros de pessoas, empresas, usuários, auxílios, serviços, podendo também se estender a 

outros cadastros multi-finalíticos. 

 

2 Descrição detalhada dos Softwares a serem ofertados 

2.1 O sistema deverá conter um menu/módulo de cadastro geral de pessoas, campanhas, 

faixas de premiação, funcionários, usuários, empresas, e demais cadastros. 

2.1.1 Pessoas - Cadastramento geral de pessoas contendo informações como nome, data de 

nascimento, sexo, endereço, CPF, RG, escolaridade, estado civil, nome do pai, nome da mãe, 

renda pessoal. A Pessoa deverá ser cadastrada uma única vez junto ao sistema, podendo este 

cadastro ser utilizado por todos os módulos. Deve permitir vincular as pessoas cadastradas em 

unidades familiares. 

2.1.2 Usuários - Cadastro dos usuários do sistema, com possibilidade de definir os módulos 

que o mesmo poderá acessar, bem como definir permissões específicas por usuário. 

2.1.3 Campanhas e faixas/modalidades de premiações - Cadastramento de tipos de 

campanhas de premiação com divisão por faixas de valores ou quantidade; 

2.1.4.5. Todos os cadastros deverão possuir formulários para inserção, edição e cancelamento 

de dados, bem como formulários de pesquisa e geração de relatórios dos dados cadastrados, 

no mínimo em formatos html e pdf. 



2.2 Módulo campanhas de premiação com trocas de notas fiscais por cartelas: 

Lançamento de documentos fiscais requeridos por munícipes, permitindo a seleção do 

munícipe/consumidor, bem como Empresa emitente do documento fiscal, seleção de 

campanha/modalidade, permitir a inserção de número e data do documento fiscal, permitir 

seleção de entidade beneficiada, possuir campo para observações. 

Edição de lançamentos efetuados se necessário, possibilitando a filtragem por data, 

contribuinte, empresa, campanha/modalidade; 

Cancelamento/exclusão do lançamento com campo para justificar o motivo do 

cancelamento/exclusão, não permitindo o cancelamento/exclusão após a entrega das cartelas; 

Lançamento de concessão/geração de cartelas de acordo com lançamento dos documentos 

fiscais e a modalidade de premiação, controlando saldo dos lançamentos, possibilitando a 

impressão de cartelas com numeração inicial e final; 

Edição de lançamento de concessões efetuadas se necessário, possibilitando a filtragem por 

data da concessão; 

Cancelamento do lançamento de concessões com campo para justificar o motivo do 

cancelamento; 

Impressão/reimpressão da(s) cartela(s) ou possibilitar salvar em formato pdf; 

Emissão de relatórios nos formatos html e pdf com filtragem por data, contribuinte, empresa, 

campanha/modalidade, com possibilidade de ordenação por data, empresa, número da cartela. 

 

3. DO PREÇO: 

3.1 A proposta de preço de maior vantagem para o município é da Empresa PORTAL 

ONLINE LTDA, com o valor de 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais.  

3.2 O prazo de contratação será a partir do dia 01 de outubro de 2018, pelo período de 6 (seis) 

meses. 

3.3 O preço será fixo e irreajustável durante o período de contratação. 

 

4. DO PAGAMENTO: 

4.1 O pagamento será realizado até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço. 

 

DA DOTAÇÃO: 

5.1 As despesas correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias abaixo: 

03 – Secretaria da Administração 

0301 04 122 0010 2004 339039 0001 – Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO: 

6.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.2. Contrato social da empresa e cédula de identidade dos sócios; 

6.1. Certidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo 

aos tributos e contribuições; 

6.2. Certidão de regularidade perante o FGTS; 

6.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 



7. DAS PENALIDADES: 

7.1. Será aplicada multa quando a contratada incorrer, dentre outras, em uma das situações a 

seguir indicadas, no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do 

contrato:  

a) Recusa injustificada, em aceitar, retirar ou assinar o instrumento contratual. 

b) Recusa em honrar a proposta apresentada, dentro do prazo estipulado. 

7.2 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação. 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

Caberá a Contratada: 

8.1 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação. 

8.2 Assumir inteira responsabilidade pela entrega do serviço, de acordo com as especificações 

constantes da proposta e/ou instruções desta Dispensa de Licitação. 

8.3 Prestar à Administração, sempre que necessários esclarecimentos sobre o objeto desta 

dispensa, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para o acompanhamento 

dos mesmos. 

 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Palmeira das 

Missões RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Novo Barreiro RS, 27 de setembro de 2018. 

 

 

 

Edinaldo Rupolo Rossetto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018 

 

CONTRATADA:   PORTAL ONLINE LTDA   

CNPJ:   13.460.669/0001-08 

ENDEREÇO:  Rua Santa Rosa, nº 621, Bairro Centro   

CIDADE:  Derrubadas  ESTADO: RS 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de 

sistemas de informática para controle de campanhas de premiação do município de Novo 

Barreiro. 

 

VALOR TOTAL: R$ 900,00 (novecentos reais) 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

03 – Secretaria da Administração 

0301 04 122 0010 2004 339039 0001 – Out. Serv. Terc. Pessoa Jurídica 

 

AMPARO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 

“ Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez;” 

 

JUSTIFICATIVA: 

A dispensa de Licitação por sua vez se verifica sempre que, a Licitação embora possível, em 

vistas da viabilidade da competição, não se justifica em razão do Interesse Público. A situação 

aqui enquadrasse na Dispensa do Art. 24, Inciso II da Lei 8666/1993. Sendo que no Art. 23 da 

Lei 8.666/93 que trata das modalidades nos diz:  

 

“Art. 23. As modalidades de Licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior 

serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 

contratação: 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

Convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

Ao presente caso, tal modalidade de Dispensa se justifica pela pequena relevância econômica 

da Contratação, estando presente o interesse público, o custo da licitação é superior ao 

benefício dela extraível. 

 

 



DO JULGAMENTO: 

O critério de julgamento foi o do menor preço global. 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Contrato social da empresa e cédula de identidade dos sócios; 

Certidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo aos 

tributos e contribuições; 

Certidão de regularidade perante o FGTS; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

DO PAGAMENTO: 

O pagamento será realizado até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço. 

 

 

 

Novo Barreiro, 28 de setembro de 2018. 

 

 

Edinaldo Rupolo Rossetto 

Prefeito Municipal 

 

         Marcelo Machado Dias                                                 Carmen Lúcia O. Stumm 

          Comissão de Licitação                                                       Comissão de Licitação 

  

 

Fernanda Atz Lavall      

Comissão de Licitação 


