
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020
LICITAÇÃO Nº 05/2020
ASSUNTO/OBJETO: Contratação de forma emergencial da empresa Delta Soluções em Infor-
mática Ltda para a disponibilização de sistemas de informática para gestão pública, que garan-
tam as alterações legais, corretivas e evolutivas, integradas e multiusuários para o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais – IPSTP. 

1. Da solicitação: 
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, solicitou a contratação
da Empresa Delta Soluções em Informática, CNPJ 03.703.992/0001-01, com endereço à Av. Lageado,
1212 – AP/SL 1001, 10º andar, no Município de Porto Alegre/RS, CEP 90460-110, representado pelo
Diretor Sr. Jorge Luiz Alano, CPF 701.246.719-34, tendo em vista que a licitação compartilhada para
contratação  de  sistemas,  que  está  sendo  realizada  pelo  Município  de  Três  Passos,  licitação  nº
178/2020, estar em andamento, na fase de demonstração dos sistemas. 

2. Do objeto: 
O objeto da contratação é a continuidade, em regime de emergência, da disponibilização de sistemas
de informática para gestão pública, que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, integra -
das e multiusuários, com vistas ao planejamento, gerenciamento e administração para o sistema folha
de pagamento, contabilidade pública e portal da lei de transparência, nos termos do anexo I, ante o
término da vigência do contrato 01/16 que ocorrerá em 31.10.2020. 

3.  Da obrigatoriedade da licitação:
A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos
pela Administração tem seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permi-
tindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar, abrangendo a licita-
ção dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação”. 
A presente contratação tem fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que no presente caso faz-se
necessária uma vez que não pode haver a interrupção dos serviços que são necessários para a emissão
de folha de pagamento dos aposentados, dos servidores, da contabilidade e atendimento da transparên-
cia dos atos públicos. 

4. Do Preço 
O valor total da contratação é de R$ 5.756,62 (cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e

sessenta e dois centavos) e o valor mensal de R$ 2.878,31 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e
trinta e um centavos). O período a ser contratado é de dois meses, findando-se em 31.12.20. 

5. Dos documentos necessários para a contratação: 
As negativas foram anexadas ao procedimento e encontram-se válidas.

6. Da análise contábil do presente termo 
O presente procedimento teve análise contábil pela Diretora financeira exarado em 28.10.20. 

7. Da dotação orçamentária: 
A contratação deverá correr à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Unidade: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Proj./Ativ. 2.150 Manutenção das atividade administrativas do Instituto de Previdência 
Elemento: 15 3.3.90.40 Serv. de Tecn. Da Informação e comunicação. 
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8. Do pagamento: 
O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente a apresentação do documento fis -
cal, conferência e atestado de recebimento pela fiscal do contrato. 

9. Da prorrogação.
Cumpridos os requisitos legais, e havendo interesse da administração o contrato poderá ser prorrogado
nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, não podendo ultrapassar o prazo legal de no máximo 180(cento
e oitenta) dias. 

10. Das disposições gerais. 
O presente termo vincula-se ao anexo I – Termo de Referência e ao anexo II – Minuta contratual. 

Por fim, submete-se à análise jurídica o presente expediente para verificação e ratificação dos
termos exposto, nos termos do disposto no art. 26 e inciso VI do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Em 28 de outubro de 2020. 

___________________________ 
Procurador

_________________________ 
Cleomar Jovani Thiesen
Presidente
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
O  objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para cessão de direito
de  uso de sistemas integrados para Contabilidade,  Transparência e  Folha de Pagamento
aplicados ao setor público, bem como serviços de implantação, treinamento e suporte.
Constituem serviços complementares ao objeto:
a) Apoio técnico à distância (correio eletrônico, mensagens instantâneas, acesso remoto ou telefone);
b) Atualização e manutenção do sistema;
c) Serviços avulsos de treinamento na sede da Contratada;
d)Apoio técnico realizado na sede da Contratante.

2. JUSTIFICATIVAS

Diante  das  necessidades  do  cumprimento  das  exigências  legais  perante  os  diversos  órgãos
fiscalizadores,  pretende  o  Instituto  com  esta  licitação,  adquirir  ferramentas  da  tecnologia  da
informação para que assim assegure não apenas o atendimento aos referidos órgãos, mas também
propicie aos seus diversos usuários mecanismos que agilizem os trabalhos e rotinas diárias de cada
serviço.  Por  meio da  aplicação  dos  sistemas integrados de informática,  o  Instituto atenderá  ao
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul por meio dos sistemas informatizados de prestações de
contas  como  o  SIAPC-RS  PAD.  Ainda,  a  utilização  dos  sistemas  licitados,  deverá  atender
plenamente  as  novas  exigências  da  STN  no  contexto  da  NBCASP  –  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, cuja implementação ocorreu no exercício de 2014. A
utilização  dos  sistemas  informatizados  visa,  ainda,  a  manutenção  da  integração  dos  processos
internos do IPSTP, de forma a garantir agilidade na execução das rotinas de cada setor, bem como a
segurança dos dados,  a  geração de informações gerenciais  e  a  transparência  na publicação das
informações do Instituto, em atendimento à Lei Complementar nº  131/2009.

3. SISTEMAS
ITEM DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS
01 Contabilidade Pública aplicada ao setor público
02 Transparência aplicada ao setor público

03
Folha de Pagamento aplicada ao setor público com 350 cadastros de funcionários
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4. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
4.1. Requisitos não funcionais
4.1.1. Obrigatórios
1 - Funcionalidades do Sistema gerenciado de banco de dados aplicável ao objeto:

1.1 - Os sistemas propostos deverão obrigatoriamente utilizar para armazenamento Sistema Ge-
renciador de Banco de Dados Relacional (com acesso via SQL):

1.2 - Para todos os sistema licitados o Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD - a ser
utilizado pela solução poderá ser:

a) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional Sybase SQL Anywhere CPU Model, de
propriedade da Prefeitura Municipal, com licença perpétua deste SGBD. Este banco possui capaci-
dade  para atender plenamente o volume de necessidades atuais e mesmo de ampliação futura, pois
o mesmo permite a instalação e  o gerenciamento de um número ilimitado de sistemas, tanto com
funcionamento  local como com funcionamento via internet;

b) Sistema Gerenciador de Banco de Dados custeado pela empresa licitante;

c) Banco de dados livres;
1.2.1 No caso da alínea "b" a licitante deverá fornecer ao Instituto Termo de licença de uso no-

minal e contrato vigente entre a licitante (responsável direto) e desta com o DESENVOLVEDOR
DO BANCO DE DADOS, com forma de garantia de suporte emergencial.

1.3 - A empresa vencedora, se para COMPATIBILIZAR julgar NECESSÁRIO: Planejar, reor-
ganizar e formatar o servidor que são de uso dos sistemas (particionar e adequar as partições para
exigência de  cada sistema), DEVERÁ por sua responsabilidade proceder todos esses AJUSTES. Os
custos deverão estar incluídos no ícone: conversão, implantação e treinamento.
2 . Os sistemas deverão funcionar em ambiente de total compatibilidade e integração com o ambi-
ente gráfico Microsoft Windows, instalados nos equipamentos/microcomputadores disponíveis no
IPSTP.
3. Possuir função de consulta e emissão de relatório para todas as tabelas de cadastro pertinentes
ao negócio, mantidas pela solução contratada;
4. Gerenciar o controle de acesso dos usuários e grupos de usuários, exclusivo quanto à execução,
em nível das funções disponíveis nos menus das aplicações;
5. Todos os sistemas e respectivos módulos deverão possuir interface em formato gráfico, visando
assim dar maior agilidade e facilidade de navegação e operação por parte dos usuários;
6. Os sistemas deverão possuir recurso de ajuda “on line” com possibilidade  de  acesso através de
tecla de atalho;
7. Devem ser baseados no conceito de transações, mantendo a integridade dos dados em caso de
falta    de energia ou falha do software ou do hardware.
Devem permitir acesso simultâneo de usuários por módulo;
8. Os sistemas pertinentes deverão atender as exigências de geração de dados para alimentar  os
sistemas implementados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS;
9. Possibilitar a geração do backup do banco de dados, configurando a sua periodicidade e defi-
nindo  quais os usuários receberão avisos sobre a necessidade de backup;
10. Permitir a geração do backup da base  de dados enquanto os usuários estão trabalhando  nos
sistemas;
Possuir relatórios de backups efetuados;
11. Possibilitar o backup incremental trazendo somente as alterações executadas, quando necessário;
12. Possibilitar a compactação e descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive
quando disparado pelo agendamento;
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13. Os sistemas devem ser integrados entre si, visando à agilização dos fluxos e dos processos in-
ternos e evitando o retrabalho, sendo:
- Sistema de Contabilidade ofertado deverá integrar automaticamente com o sistema de contabilida-
de em uso na Prefeitura de Três Passos, devendo ser possível a consolidação de informações auto-
maticamente;
- Sistema de Folha de Pagamento integrado com o sistema de Contabilidade, gerando os empenhos
e pagamentos provenientes da folha de pessoal;
- Sistema de Transparência deve receber os dados provenientes da Contabilidade e da Folha sem
intervenção manual, devendo os dados serem publicados de forma totalmente automática, mediante
customização.
14. Os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso para cada usuário, com as devidas
restrições de acesso por programa;
15. Os sistemas deverão possuir auditoria automática nas tabelas visando o registro de todas as
operações de inclusão, exclusão e alteração, bem como as informações de data, hora e usuário que
efetuou a operação, mantendo a informação anterior para consulta dos dados antes  da  alteração
efetuada;

16. Deverá registrar todas as entradas (login) e saídas (logoff) no sistema, gravando as respectivas
datas, horas e os usuários;
17. Os relatórios poderão ser salvos em arquivos para posterior impressão e em arquivo PDF com a
possibilidade de assinar digitalmente;
18. Os sistemas deverão permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer im-
pressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecio-
nar intervalos     de páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e demais opções dispo-
níveis na impressora;
19. Deverá possibilitar a recuperação do banco a partir do arquivo de transação (log);
20. Permitir uma consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada através de
tecla de função, com acesso de qualquer local do sistema;
21. Deverão possibilitar que seja aberto mais de uma opção do menu principal simultaneamente
sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema e sem a necessidade da abertura de novas ja-
nelas na barra de ferramentas;
22. Todas as atualizações dos sistemas deverão ser disponibilizadas na internet ou serem remetidas
por meio digital a critério da contratante;
23. Permitir realizar atualização do sistema e da estrutura do banco de dados de forma padronizada,
possibilitando a atualização através da rede local com definição de vários repositórios de acesso;
24. Deverá permitir a configuração dos usuários que poderão executar a atualização dos sistemas;
25. Durante a atualização, checar automaticamente se existe algum usuário conectado ao sistema,
além   de não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema, evitando possíveis
falhas  e erros.

4.2. Requisitos funcionais obrigatórios:
a) SISTEMA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
1. Permitir que seja efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial e de com-
pensação em partidas dobradas e no sistema orçamentário em partida simples, em conformidade
com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário, e em conformidade
com o PCASP - Plano de Contas da Administração Pública Federal, segundo as NBCASP - Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o  MCASP  –  Manual de Contabilidade
Aplicada ao setor Público.
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2. Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com contabilização dis-
tinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de forma consolidada.
3. Permitir se necessário a importação dos movimentos dos fundos, fundações ou autarquias,   que
estejam em ambiente externo a rede.
4. Permitir a geração de relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Di -
versas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Bole-
tim Financeiro Diário.
5. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na  forma  da Lei
4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas.
6. Permitir que seja efetuada a geração dos razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sis-
temas Financeiro, Patrimonial e de Compensação.
7. Permitir cadastrar históricos com textos padronizados, vinculando a conta a ser debitada e/ou
creditada.
8. Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário.
9. Permitir que seja efetuado o registro de sub-empenho sobre o empenho global.
10. Permitir a anulação automática dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando a
inscrição em restos a pagar.
11. Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extra-
orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas operações.

12. Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota  de
pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos  diferentes.
13. Efetuar automaticamente as incorporações  nas contas de patrimônio quando da liquidação  do
empenho de aquisição de bem patrimonial.
14. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação e presta-
ção de contas dos empenhos de adiantamentos ou subvenções.
15. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos
pagamentos em ordem cronológica.
16. Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas e a anulação dos registros  de
pagamentos.
17. Permitir descontos no pagamento de empenhos, restos a pagar e despesas extras, efetuando au-
tomaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias e financeiras.
18. Permitir efetuar automaticamente os lançamentos de baixa na conta patrimonial quando do re-
gistro da receita de dívida ativa e de alienação.
19. Permitir efetuar o cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita orçamentá -
ria, em conta definida pelo usuário.
20. Controlar  os restos  a pagar  em contas separadas por  exercício,  para  fins de cancelamento,
quando necessários.
21. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio,  Contratos, Precatórios e
Caução.
22. Permitir que sejam emitidas notas de pagamento, de despesas extra, de empenhos e de sub- em-
penhos.
23. Permitir que o usuário possa emitir mais de uma nota de empenho informando por intervalo e/
ou aleatoriamente os números dos empenhos.
24. Permitir que as unidades orçamentárias processem os respectivos empenhos.
25. Permitir o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.
26. Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento da Autarquia (IPSTP) e das
decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários.
27. Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de di-
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versas fontes para um mesmo decreto.
28. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias.
29. Permitir a elaboração de demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecada-
ção pela tendência do exercício.
30. Permitir gerar planilhas para formar quadro de detalhamento da despesa.
31. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de em-
penho conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário.
32. Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por
período de tempo e outros de interesse do IPSTP.
33. Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, inclusive de empenhos globais  e
outros de interesse do IPSTP.
34. Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas (TCE – RS) relativos aos atos ad-
ministrativos de contabilidade, financeiro, e orçamento.

35. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar
os arquivos para o TCE-RS.
36. Permitir a geração de relatórios de LRF em vários formatos: ex.: XLS, TXT, PDF.
37. Atender as Portarias Federais em vigor, possibilitando a execução da Despesa e  Receita, bem
como emitir os anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e
descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado.
38. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permis-
sões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para  efetuar  alterações.
39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e
que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.
40. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apura-
ção do resultado.
41. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Ma-
nual de Procedimentos da Receita Pública da STN.
42. Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade
com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.
43. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda
não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis.
44. Possibilitar o controle da despesa por fonte de recurso.
45. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem Cronoló-
gica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Che-
ques Compensados e Não Compensados.
46. Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na web, conforme IN 28/99 do TCU
e Portaria 275/00 do TCU.
47. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do
empenho.
48. Emitir relatórios padrão TCE-RS para solicitação de Certidão Negativa.
49. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros  de saldos,
ou lançamentos indevidos.
50. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Ma-
nual de Procedimentos da Receita Pública da STN.
51. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.
52. Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com  a possibilidade  de
efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.
53. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento.
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54. Enviar a nota de empenho diretamente ao e-mail do credor.
55. Enviar aviso de depósito diretamente ao e-mail do credor, com o número da Ordem de Paga-
mento, documento fiscal e valor pago.
56. Permitir a visualização, a qualquer momento, dos lançamentos contábeis gerados para notas de
empenho, liquidações e ordens de pagamentos, ao selecioná-la.
57. Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios.

b) SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO
1. Permitir a utilização do sistema via internet.
2. Possuir filtros para seleção de entidades.
3. Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a op-
ção de efetuar consulta de todas as unidades de forma consolidada.
4. Possuir cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de informações  fora do  IP
cadastrado.
5. Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual consulta
deseja exibir por entidade que ele tem acesso.
6. Possibilitar o relacionamento de documentos com os processos de licitação.
7. Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização de agendas confi -
guradas na periodicidade requisitada pelo usuário.
8. Permitir exportar em formato CSV as informações do Transparência, utilizando filtros disponi-
bilizados para cada série de dados.
9. Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas.
10. Permitir consulta de Transferências recebidas, Despesas, Licitações e Quadro de pessoal.
11. Permitir download em PDF do Cronograma de ações da Portaria STN Nº 828/2011.
12. Permitir download de anexos em PDF (Transferências recebidas e Despesa por categoria de
econômicos, Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Varia-
ções Patrimoniais).

6.3.3. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO APLICADA AO SETOR PÚBLICO
1. Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pesso-
as.
2. Ter o cadastro dos funcionários com foto.
3. Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para  da relação
de dependência para o IRRF.
4. Controlar a lotação e localização física dos servidores.
5. Ter cadastro com todos os campos necessários para compor a ficha funcional dos servidores.
6. Permitir que o usuário controle mais de um tipo de previdência para um mesmo servidor simul-
taneamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.
7. Registrar automaticamente as movimentação de pessoal, a partir dos cadastros de origem, refe-
rente a admissão, demissão ou exoneração, rescisão, prorrogação de contrato, alterações salariais e
de cargo, férias, aposentadoria, afastamento, funções gratificadas exercidas, através  da informação
do ato.
8. Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado.
9. Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o
gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
10. Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou
está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
11. Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, pe-
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ríodo de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos.
12. Permitir configurar a classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
13. Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.

14. Permitir configurações de férias por cargo.
15. Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo.
16. Controlar os níveis salariais do cargo.
17. Permitir o controle de vagas do cargo.
18. Permitir a configuração de movimentações de pessoal.
19. Registrar requerimentos de aposentadorias e pensões.
20. Ter controle para pensionistas por morte e judicial de forma automática, sem a  necessidade de
lançamento de valores, inclusive para distribuição de valores entre cônjuges e filhos.
21. Registrar a concessão de benefícios de pensão, condicionada a informação do ato.
22. Calcular automaticamente o valor da pensão, cancelando-o se informado a data de seu término.
23. Permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado, com sua respectiva
emissão de autorização.
24. Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabe-
las, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade
(INSS, IRRF, salário família, entre outras).
25. Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automá-
ticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.).
26. Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto dos
servidores do Município
27. Possibilitar a configuração de alteração salarial conforme o estatuto do órgão.
28. Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, de direito a
cada tipo de motivo, com códigos configuráveis, a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e sa-
que do FGTS.
29. Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas pelos servi-
dores.
30. Possibilitar a configuração de afastamentos, podendo pré-definir número  de dias para os  tipos
de afastamentos.
31. Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
32. Permitir deixar gravadas as seleções/filtragens de relatórios de uso rotineiros.
33. Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo complementar, 13º salário
adiantado e integral.
34. Permitir cálculo automático e coletivo de rescisões para os contratos com prazo determinado
com data final na competência.
35. Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas.
36. Possui controle de faltas para desconto no pagamento das férias.
37. Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias, sem a necessidade de  lançamento
de valores manualmente.
38. Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
39. Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
40. Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a mesma matrí-
cula do funcionário, registrando a data do efetivo retorno no cadastro de afastamentos.

41. Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário integral, de férias
e rescisórias, para a competência atual e futura, sem gerar os encargos sociais para o cálculo simula -
do, não permitindo geração de guias ou líquidos para pagamentos.
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42. Registrar o histórico salarial do servidor, disponibilizando ferramenta para enviar aviso direta-
mente para e-mail do secretário ou responsável, informando nome do servidor e quantidade de ho-
ras extras trabalhadas dentro do mês.
43. Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do plano de cargos.
44. Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo fixo, em um perío-
do determinado, em qualquer tipo de cálculo da folha.
45. Calcular  automaticamente  todos os  valores  relativos  ao servidor  e  à  contribuição patronal,
como IRRF, FGTS, salário família e previdência.
46. Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha, com filtro: forma de paga-
mento para o líquido da folha.
47. Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência.
48. Gerar  em arquivo  as  informações  referentes  a  GRRF,  a  GFIP,  e  formulários  retificadores
(RDE,RDT,RRD).
49. Possuir cadastro para processos judiciais e reclamatórias trabalhistas com geração do  arquivo
SEFIP com código de recolhimento 650.
50. Possibilitar informação para SEFIP dos autônomos, inclusive com percentual diferenciado no
caso de transporte.
51. Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de inte -
resse da entidade.
52. Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês
(CAGED).
53. Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a  emissão  para
previdência federal, estadual e/ ou municipal, permitir a emissão de formulário para preenchimento
em tela, caso não haja informações de todas as competências necessárias.
54. Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a  receber  em
férias, 13º salário ou rescisão de contrato, demonstrando a composição das referidas médias  e van-
tagens.
55. Emitir comparativo de valores, líquidos, de proventos e descontos, de situações dos servidores
entre duas competências, inclusive com anos diferentes, podendo agrupar por departamentos, seto-
res e cargos.
56. Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada   um
dos campos do comprovante de rendimentos.
57. Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e ficha financeira.
58. Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o arquivo do informe do comprovante de
rendimentos.
59. Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período de-
terminado pelo usuário.
60. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do comprovante de rendimentos.

61. Permitir consulta única do histórico funcional do servidor, com todos os seus contratos, mos-
trando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastamentos, atestados,  faltas, férias e re-
sumo dos afastamentos.
62. Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o  usuário
possa gerar os relatórios anuais.
63. Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos  empenhos
da folha de pagamento e respectivos encargos patronais, com emissão de resumo  para conferência.
64. Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores
contratados a época,  possibilitando vários lotes por competência,  conforme instruções da Caixa
Econômica Federal.
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65. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo sistema,
permitindo inclusive a inserção de comentários.
66. Possuir processo de progressão salarial automatizado.
67. Controlar a progressão funcional e promoções de cargos e manter as respectivas informações
registradas no histórico funcional do servidor com os atos publicados para cada servidor ao longo
de sua carreira.
68 . Permitir a exportação automática dos dados da folha para o sistema de transparência aplicado
ao   setor público.

69. Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo
sistema, permitindo inclusive a inserção de comentários.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Na execução do objeto e nos preços propostos, deverão estar inclusas 01 (uma) visita técni-
ca mensal de forma presencial na sede do Instituto (compreendida hora técnica/diária/desloca-
mento). Havendo interesse por parte do Instituto, poderá ser convertido o número de visitas mensais
em acesso remoto, no mesmo montante de horas,  ou seja, cada hora de visita equivale a uma hora de
acesso remoto,   o qual então deverá ser prestado de forma gratuita, com abatimento no saldo de horas
de visita, podendo, inclusive ser convertida a totalidade das horas previstas.
7.2. A visita técnica mensal somente será prestada mediante solicitação da Administração da
Prefeitura Municipal, que determinará para quais sistemas necessita de assistência.
7.3. Havendo necessidade de visita técnica mensal superior às 8 (oito) horas mensais gra-
tuitas não havendo horas cumuladas no período para compensação, as horas adicionais se-
rão ser pagas separadamente.
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LICITAÇÃO Nº 05/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO II

CONTRATO Nº 05/2020

PR  OCESSO DE LICITAÇÃO Nº   05  /20  20  –   DISPENSA   Nº 03/20  20  

Objeto:  Contratação  de  pessoa(s)  jurídica  especializada  para  a
implantação,  instalação,  conversão,  testes,  customização,
treinamento,  fornecimento  com  reservas  (licença  de  uso)  e
manutenção  de  sistemas  de  informática  em  ambiente  web,  com
provimento  de  data-center  próprio  ou  terceirizado,  para  gestão
pública, que garantam as alterações legais,  corretivas e evolutivas,
integradas  e  multiusuários,  com  vistas  ao  planejamento,
gerenciamento  e  administração  do  Instituto  de  Previdência  e
disponibilização de serviços e informações na internet referente à Lei
de  Transparência,  constantes  do  Anexo  I  deste  Edital  (Projeto
Básico). 

CONTRATANTE: Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Público  Municipal,  CNPJ
04.510.687/0001-66, com sede à Rua Daltro Filho, 581, sala 02, no Município de Três Passos/RS.,
neste ato representado por seu Presidente Cleomar Jovani Thiesen, CPF nº 700.379.490-04. 

CONTRATADA:_ DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.,  inscrita no CNPJ/MF
sob n.º 03.703.992/0001-01,  com sede na Rua Afonso Pena, 149, Bairro Azenha, na cidade de Porto
Alegre/RS., CEP 90160-020, neste ato representada por seu representante legal Sr. Jorge Luiz Alano,
brasileiro,  casado, empresário,  RG nº 1094712583 SJS/RS.,  CPF nº 701.246.719-34, residente e
domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do vínculo com licitação e objeto:
O  presente  contrato  vincula-se  ao  Processo  Licitatório  nº  05/2020,  Dispensa  de

Licitação 03/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da descrição dos lotes/tens objetos do presente contrato
A  Contratada  obriga-se  a  entregar  os  objetos  que  lhe  foram  adjudicados  e

homologados no processo licitatório, conforme segue:

SISTEMAS Mensalidade 

Contabilidade Pública 1031,00

Sistema folha de pagamento 1.213,14

Fly transparência 634,17

TOTAL R$ 2878,31

Instituto da Previdência do Servidor Público de Três Passos - RS - Rua General Daltro Fº, 581 - sala 08 
CNPJ 04.510.687/0001-66 - www.ipstp.com.br
CEP: 98.600-000  ipstp@trespassos-rs.com.br
Fone: 9 9626 5661

mailto:ipstp@trespassos-rs.com.br
http://www.trespassos-rs.com.br/


LICITAÇÃO Nº 05/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

CLÁUSULA TERCEIRA: Do valor
O valor ajustado para o presente contrato é de  R$ 5.756,62  (cinco mil, setecentos e

cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), referente a prestação dos serviços pelo período dois
meses. Sendo o valor mensal de R$ 2.878,31 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e um
centavos). 

CLÁUSULA QUARTA: Do local e prazo da entrega
 

A prestação dos serviços dar-se-á nos termos do projeto básico, no Município de Três Passos/RS, na
sede do Instituto. 

CLÁUSULA QUINTA: Do pagamento

§1º  O pagamento da locação dos sistemas será mensal,  até o 5º (quinto) dia do mês subsequente a
prestação dos serviços, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais 
§2º Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  contratada  enquanto  estiver  pendente  de  liquidação  de
qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  tiver  sido  imposta  em  decorrência  de  penalidade  ou
inadimplemento contratual.
§3ºA apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções implicará na sua devolução à empresa
contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

CLÁUSULA SEXTA: Da vigência e fiscalização do contrato
O  presente  contrato  terá  vigência  de  01/11/2020  até  31.12.2020.  A  gestão  e

fiscalização ficará a cargo dos seguintes responsáveis, Cleomar Jovani Thiesen e Marlise Cristina S.
Senger. O presente instrumento poderá ser  prorrogado nos termos legais,  por igual  período, até o
máximo de 180(cento e oitenta) dias. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Recursos orçamentários
As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste contrato correrão as expensas

das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Unidade: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Proj./Ativ. 2.150 Manutenção das atividade administrativas do Instituto de Previdência 
Elemento: 15 3.3.90.40 Serv. de Tecn. Da Informação e comunicação. 

CLÁUSULA OITAVA: Normas legais incidentes sobre o contrato
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, aceitas incondicionalmente pelos contratantes

como eficaz para os termos deste contrato, a que se sujeitam, bem como para solucionar eventuais
dúvidas em relação ao mesmo.

CLÁUSULA NONA: Responsabilidades das partes
§ 1º Caberá a licitante vencedora:
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A Contratada  obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital  e no Projeto
Básico, a:

I -  Cumprir  o  objeto  do  presente  processo  licitatório,  disponibilizando  os  sistemas  
e prestando todos os serviços em conformidade com as especificações constantes da  no
Projeto Básico, Anexo I, no prazo, no local, nas especificações e quantidades determinadas
no edital e no contrato;
II  - não transferir  a outrem, no todo ou em parte,  o objeto deste Edital,  sem prévia e
expressa anuência da Administração;
III  - responder pelos vícios e defeitos dos objetos e assumir os gastos e despesas que se
fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição, podendo
haver a subcontratação para instalação e teste dos equipamentos, desde que previamente
autorizada pela Administração em pedido formal e sob responsabilidade da adjudicatária. 
IV - reparar,  corrigir,  remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
objetos  ofertados  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da
entrega,  salvo  quando  o  defeito  for,  comprovadamente,  provocado  por  uso  indevido,
operação  e/ou  manuseio  inadequado  dos  materiais,  negligência  dos  usuários,  casos
fortuitos e de força maior;
V -  responder  pelas  despesas  resultantes  de quaisquer  ações,  demandas decorrentes  de
danos,  seja  por culpa sua ou quaisquer  de seus empregados e  prepostos,  obrigando-se,
igualmente,  por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais  de terceiros,
que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;
VI - Buscar solucionar quaisquer problemas com os sistemas disponibilizados, sempre
visando á qualidade e a eficiência. 
VII –  Manter  durante  a  vigência  contratual,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  exigidas  na  LICITAÇÃO,  devendo
comunicar  a  Contratante,  imediatamente,  qualquer  alteração  que  possa  comprometer  a
manutenção do contrato (Art. 55, Inciso III da Lei Federal 8.666/93); 
VIII – arcar com todas as despesas como transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.
IX - Manter todos os módulos/aplicativos/banco de dados/movimentos, mesmo após rescisão
contratual, para consulta e emissão de relatórios.

X - Os sistemas existentes deverão ser totalmente convertidos e mantidos na integra os dados
e rotinas conforme atualmente em uso, sendo de total responsabilidade da adjudicatária tal
conversão,  inclusive  a  conferência  de  todos  os  dados,  mesmo  quando  não  estiverem
compatíveis e disponibilizados. 

XI - Arcar com todas as despesas decorrentes de testes, customização, treinamento e serviços
de  manutenção mensal  que  garantam as  alterações  legais,  corretivas  e  evolutivas  no
sistema.

Parágrafo segundo:  Caberá ao Instituto Contratante: 
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
II - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
III - Efetuar o pagamento à CONTRATADA cf. determina o Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA: Das sanções administrativas:
§  1º Pela  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,  garantidas  a  prévia  defesa
contraditório, a Administração poderá aplicar à  CONTRATADA,  as penalidades enunciadas no
art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:

a) Advertência  por  escrito,  quando  a  CONTRATADA praticar  pequenas  irregularidades;
sendo que a penalidade de advertência poderá ser cumulada com a penalidade de multa.

b) 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso haja atraso superior a dez dias na
execução do contrato a contar da ordem de início, configurando-se a inexecução parcial do
contrato. Em caso de atraso superior a quinze dias, configurar-se-á inexecução total.

c) 15% (quinze por cento) do valor total da contratação no caso da empresa não entregar o
objeto no prazo estipulado no edital, após tolerância de quinze dias de atraso na execução do
contrato. 

d) as multas a que se referem os itens acima incidem sobre o valor total da contratação e
poderão ser descontadas de Faturas ou créditos existentes ou recolhida em até 5 (cinco) dias
úteis  na  Tesouraria  da  Prefeitura  Municipal,  contados  da  ciência  da  empresa  por  carta
registrada  ou  recebimento  do  e-mail,  sob  pena  de  inscrição  em  dívida  ativa,  depois  de
esgotados  os  recursos  administrativos,  respeitada  a  ampla  defesa,  caso  o  débito  não  seja
quitado no prazo de sessenta dias;

e) Suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, caso haja inexecução parcial do contrato e
pelo prazo de 5 (cinco) anos, se houver inexecução total;

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

g) Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não
prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 20% (vinte) do valor total contratado,
comutável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual se for o caso.

h) Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual, este ficará
sujeito ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total da proposta
apresentada, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

i) As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes
convocadas  em  virtude  da  não  aceitação  da  primeira  colocada,  ressalvado  o  caso  de
inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

§2º As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo de
forma injustificada. 

§3º Na  aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da LICITANTE
ou CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las,  se admitidas as suas justificativas,  nos
termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93, observados os Princípios da 
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Razoabilidade e da Proporcionalidade,  por decisão motivada e fundamentada em processo
administrativo.

§4º As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

§5º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência
contratual.

§6º  Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o
INPC/IBGE, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

§7º Esgotados todos os recursos, depois de notificado CONTRATADA para o pagamento da
multa, fica esta ciente que incidirão sobre o débito juros legais e correção monetária pelo
INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta dias, o valor devido
será inscrito como dívida ativa municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA: Rescisão contratual
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses e na conformidade dos arts. 77, 78 e

79 da Lei  8.666/93 e em conformidade com o Edital. Também poderá ser prorrogado nos termos
legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA: Foro
As  partes  elegem  o  Foro  de  Três  Passos/RS,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas

emergentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de

igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos da Lei.
  Três Passos, 28 de outubro de 2020.

Contratante: Contratado:

_______________________________ _____________________________
Instituto de Previdência do Servidor
Público do Município de Três Passos

Cleomar Jovani Thiesen
Diretor Presidente

Jurídico:__________________________

Testemunhas: 
__________________________________                      __________________________________
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	Devem permitir acesso simultâneo de usuários por módulo;
	Possuir relatórios de backups efetuados;
	O presente contrato vincula-se ao Processo Licitatório nº 05/2020, Dispensa de Licitação 03/2020.


