ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
cN
cn

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO ESPECÍFICO - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 01/2019

O Município de Navegantes, por meio da Secretaria de Administração, neste ato
representada por Márcio da Rosa, Secretário de Administração e Logística torna de
conhecimento público que pretende receber em doação, comodato, ou cessão de direito
de uso, de forma não onerosa, softwares visando o processamento eletrônico (via
internet) das consignações em folha de pagamento.
O presente chamamento púbico faz saber, a quem possa interessar que no período
de 29/07/2019 a 31/07/2019 estará recebendo inscrições de pessoas jurídicas que
tenham interesse em doar, ceder e dar em comodato para a municipalidade software com
esta finalidade.
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela:
• Constituição da República Federativa do Brasil;
• Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil.
• Lei Municipal nº. 3323/2018 que regulamenta o procedimento para o recebimento de
doações de bens ou serviços pela Administração Pública Municipal.
2. OBJETO
Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público o recebimento de sistema
informatizado para realização e controle de averbações eletrônicas para descontos
consignados na folha de pagamento dos servidores municipais, mediante apresentação de
proposta, recebidos nas hipóteses de doação, comodato, ou cessão de direito de uso, de
forma não onerosa.
3. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Qualquer pessoa jurídica nacional, consórcio liderado por empresa nacional, grupo de
empresas nacionais e/ou de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras em situação regular
no país, poderá se habilitar para os fins do presente Chamamento Público, desde que
apresentados os documentos exigidos e atendidas às demais normas preconizadas neste
edital.
4. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
4.1 Será realizada, na sede da Secretaria de Administração, em horário comercial, das 8 as
12 e das 13:30 as 17:30 horas, no período de 29/07/2019 a 31/07/2019, com
possibilidade de envio através do e-mail: daniel.rocha@navegantes.sc.gov.br .
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4.2
entregue
na Secretaria de Administração, situada na Rua João Emílio nº 100, Centro,
cn
Navegantes/SC, CEP 88370-446 ou através do e-mail indicado, devidamente
acompanhada dos seguintes documentos:

I – identificação/qualificação e endereço completos do interessado;
II - justificativa da doação/ comodato/cessão de direito de uso;
III - descrição completa do software que se pretende doar, dar em comodato ou ceder
temporariamente;
IV – valor de mercado do bem, direito ou serviço ofertado;
V - comprovação ou declaração de propriedade do bem a ser doado ou cedido em
comodato, nos termos da legislação vigente, sem quaisquer ônus presentes ou futuros;
VI - indicação do beneficiário específico do bem doado, dado em comodato, ou cedido;
4.3 Em se tratando de pessoa jurídica, deverão ser apresentados a sua identificação e de
seu representante legal, com comprovação de poderes específicos a ele atribuídos para a
efetivação da assinatura dos respectivos instrumentos jurídicos.
4.4 As inscrições serão analisadas por uma Comissão designada e caso o objeto não seja
compatível com o objeto do presente edital serão indeferidas, não cabendo recurso desta
decisão.
4.5 Não serão aceitos documentos rasurados
4.6 Na data de 01/08/2019 às 10 horas da manhã, a Comissão se reunirá, em sessão
pública, visando analisar as inscrições recebidas e a documentação enviada.
5 DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO.
Serão indeferidas:
a) as inscrições que não atenderem aos termos do item 3 Das Condições de Habilitação;
b) as inscrições que não apresentarem os documentos relacionados no subitem 4.2.
c) por conveniência dos gestores e discricionariedade administrativa, caso o objeto não
seja compatível com o objeto.
6 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
4.6 Na data de 01/08/2019 às 10 horas da manhã, a Comissão se reunirá, em sessão
pública, visando analisar as inscrições recebidas e a documentação enviada.
7 PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO
O software deverá ser disponibilizado/entregues em até 30 (trinta) dias corridos
contados da assinatura do respectivo instrumento jurídico.
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LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA/OPERAÇÃO DO SOFTWARE
O cn
software deverá ser disponibilizado e apresentado ao Secretário de Administração e à
Diretoria de Recursos Humanos, em horário comercial, em até 30 (trinta) dias da
assinatura do instrumento jurídico, no endereço Rua João Emilio nº 100, centro,
Navegantes/SC.
9 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 As manutenções, suporte ou atualizações poderão ser objeto de negociação entre as
partes quando da assinatura dos respectivos instrumentos.
10 FORMA DE PAGAMENTO
10.1 Não haverá pagamento em decorrência do recebimento do software em caráter não
oneroso.
11 RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO
11.1 É vedado o recebimento de doação/comodato/cessão de bens oriundos de pessoas
que estejam respondendo a processo administrativo decorrente de ação de fiscalização
em trâmite na Administração Pública Municipal.
11.2 O interessado responsabilizar-se-á pelo transporte dos bens, de seu estabelecimento
até o local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento, se for o caso.
12. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
12.1 Receber os documentos de inscrição, analisar sua compatibilidade com os termos do
Edital de Chamamento Específico.
12.2 Comprovar a destinação do software recebido.
12.3 Tomar as medidas necessárias para funcionamento do sistema que dependam
exclusivamente do Município de Navegantes.
13 FISCALIZAÇÃO, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, MEIOS DE VERIFICAÇÃO E NIVEL
DE QUALIDADE EXIGIDO
13.1 Não se aplica
14 CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
14. 1 Os objetos recebidos deverão ser entregues com as respectivas garantias, se houver.
15 DOS ANEXOS
15. 1 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência.
ANEXO II – Ficha de Inscrição
ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CESSÃO /COMODATO/DOAÇÃO
16 DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 As inscrições objeto do presente Edital de Chamamento Específico poderão ser
apresentadas de 29/07/2019 a 31/07/2019 a partir das 08:00h, conforme subitem 4.2.
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16.2
cn As comunicações com o PROPONENTE serão realizadas, preferencialmente, por
intermédio de mensagem endereçada ao correio eletrônico informado na FICHA DE
INSCRIÇÃO.
16.3 O ato de doação, empréstimo ou cessão é livre e espontâneo e não poderá ser usado
como forma de obtenção de imunidades e abatimentos tributários.
16.4 A Secretaria de Administração publicará no DOM/SC o extrato dos termos de doação,
cessão ou comodato assinados.
16.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Chamamento Público deverão ser
encaminhados para o e-mail daniel.rocha@navegantes.sc.gov.br.
16.6 O recebimento do software através de doações, comodato ou cessão de direito de uso
serão formalizados através de processo administrativo para fins de controle interno e
externo.
16.7 O recebimento do software em doação, comodato ou cessão de direito de uso não
importará assunção de qualquer compromisso de aquisição por parte da Secretaria de
Administração de Navegantes.
16.8 Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Secretaria Municipal de
Administração, na forma da legislação vigente.
Navegantes, 17 de julho de 2019.
Márcio da Rosa
Secretário de Administração
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ANEXO I

cN
cn

TERMO DE REFERÊNCIA
DADOS CADASTRAIS

1- IDENTIFICAÇÃO SOLICITANTE
1.1. Secretaria de Administração – Prefeitura Municipal de Navegantes
1.2. Unidade
1.3. Endereço completo da unidade
solicitante:
Rua João Emilio nr 100

1.4. Bairro:
CENTRO

1.5. Cidade:
Navegantes

1.6 - UF:
SC

1.7. CEP:
88370-446

1.8. DDD/Telefone(s)
47-33429500

1.9. DDD/Fax

1.10. DDD/Celular

1.11. Representante/Titular
Márcio da Rosa

1.12.

2- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Chamamento Público Específico que pretende receber em doação, comodato,
ou cessão de direito de uso, de forma não onerosa, softwares visando o processamento
eletrônico (via internet) das consignações em folha de pagamento.

3- JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Navegantes, visando
possibilitar à Diretoria de Recursos Humanos a otimização das rotinas relacionadas à
concessão de empréstimos na forma consignada, que atualmente é realizado de forma
manual, necessita modernizar e flexibilizar aos servidores tal possibilidade que em
muitos órgãos já ocorre totalmente de forma informatizada.
Atualmente há um servidor ocupado apenas em estas rotinas, e os servidores são
obrigados à se dirigir até a Diretoria de Recursos Humanos para obter de forma física
suas margens consignáveis, sem a possibilidade de acompanhamento de seus
contratos e margens disponíveis por outro canal.
Por esta razão, visando dar maior transparência, celeridade e eficiência ao processo,
necessitamos de um sistema que possa ser acionado pela internet, onde o próprio
servidor possa obter suas margens e fazer todos os demais processos para obtenção
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de empréstimos consignados se assim desejar, sem que haja a necessidade de
da Diretoria de Recursos Humanos.

cn
intervenção

4- PÚBLICO ALVO
Qualquer pessoa jurídica, nacional ou estrangeira poderá se habilitar para os fins do
presente chamamento público, desde que apresentados os documentos exigidos e
atendidas às normas vigentes.
5- FUNCIONALIDADES BÁSICAS ESPERADAS
a) Consultar extrato detalhado das consignações realizadas e a realizar;
b) visualização do valor da margem consignável disponível;
c) permitir a simulação pelo servidor para uma nova consignação ou renegociação;
d) possibilidade de comparativo entre as instituições cadastradas e taxas de juros
mais atrativas ao servidor;
e) pesquisa do saldo devedor e simulação para liquidação antecipada;
f) canal de comunicação através de mensagens com as entidades;
g) integração com o sistema Betha folha para funcionamento do sistema
informatizado de consignação.
6- PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA
O sistema deverá estar em funcionamento em até 30 (trinta) dias corridos contados
da assinatura dos respectivos instrumentos jurídicos.
7 – DO PRAZO DE CESSÃO/DOAÇÃO/COMODATO
O interessado deverá ceder, doar ou emprestar o software pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses.
8- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal nº 3323/2018.
9- INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O ato de doação, empréstimo ou cessão é livre e espontâneo e não poderá ser usado
como forma de obtenção de imunidades e abatimentos tributários.
A Secretaria de Administração publicará no DOM/SC o extrato dos termos de
doação, cessão ou comodato assinado.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Chamamento Público deverão ser
encaminhados para o e-mail Daniel.rocha@navegantes.sc.gov.br.
O recebimento através de doações, comodato ou cessão de direito de uso serão
formalizados através de processo administrativo para fins de controle interno e
externo.
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recebimento em doação, comodato ou cessão de direito de uso não importará
assunção de qualquer compromisso de aquisição por parte da Secretaria de
Administração.
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ANEXO II

cn

FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO /DADOS DO PROPONENTE
NOME:
R.G./CNPJ:
ENDEREÇO:
NÚMERO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CEP:
MUNICÍPIO:
UF:
DDD TELEFONE:
CORREIO ELETRÔNICO DO PROPONENTE:
PROPOSTA: (Descrição do objeto)
Declaro sob as penas da lei a veracidade das informações prestadas, que li o Edital
de Chamamento Público Específico n.º 01/2019, e concordo com todos os seus termos.
Local e data: .....................................................................
_____________________________________
Nome
Cargo
RG/CPF
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MINUTA DO TERMO DE CESSÃO /COMODATO/DOAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, CNPJ nº. 83.102.855/0001-50, neste ato
representado pelo titular da Secretaria de Administração , Sr. Márcio da Rosa doravante
denominado CESSIONÁRIO/COMODATÁRIO, e a , inscrita no CNPJ sob o nº / - , situada à ,
neste ato representada por seu , doravante denominado CEDENTE/COMODANTE ,
firmam o presente Termo de Cessão de Uso/Comodato, por meio do processo
administrativo n.º 01/2019, em conformidade com a Lei n°. 8.666/93, Municipal n°
3323/2018, Lei Orgânica do Município de Navegantes e demais normas, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo a cessão/comodato/doação de sistema informatizado
para realização e controle de averbações eletrônicas para descontos consignados na folha
de pagamento dos servidores municipais, mediante apresentação de proposta, recebidos
nas hipóteses de doação, comodato, ou cessão de direito de uso, de forma não onerosa.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR ESTIMADO DO SOFTWARE
-Valor estimado so software que será cedidos/comodatados/doado.
CLÁSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE/COMODANTE/DOADOR
O Cedente/Comodante irá responsabilizar-se pelo funcionamento do software em até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do presente, bem como pelas liberações, permissões e
controles de acesso e uso.
CLÁSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES
O Cessionário/Comodatário compromete-se a utilizar os bens para a realização de
empréstimos consignados dos servidores municipais que assim desejarem.
CLÁSULA QUINTA: MANUTENÇÕES, SUPORTES OU ATUALIZAÇÕES
As manutenções, suportes e atualizações deverão ser definidas com entre os envolvidos.
CLÁSULA SEXTA: DO PRAZO
O presente termo tem o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
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Não havendo manifestação em contrário por qualquer uma das partes, o termo será
renovado automaticamente, por iguais e sucessivos períodos.
CLÁSULA OITAVA: DA RESCISÃO
O termo pode ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, desde que
haja a comunicação prévia de no mínimo 90 dias.
CLÁSULA NONA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Navegantes, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente
instrumento.
E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente Termo, em duas vias de igual teor
e forma.
Navegantes, xxxxxx

________________________________________
MÁRCIO DA ROSA

__________________________________________
Contratado

Secretário Municipal de Administração
e Logística

Testemunhas:
________________________________________
XXXXXXXXXX
CPF

__________________________________________
XXXXXXXXX
CPF
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