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Edital de Licitação 
Processo Licitatório 002/2018 
Pregão Presencial 002/2018 

 
O Instituto de Previdência de Carandaí-MG torna público a abertura do Processo Licitatório 002/2018 
na modalidade Pregão Presencial nº 002/2018 do tipo menor preço, em regime de empreitada por 
preços unitários, nos termo da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 
21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
Processo Licitatório nº 002/2018 
Pregão Presencial nº 002/2018 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - O Pregão será realizado no dia 30 Maio de 2018, às 09h00min no horário de Brasília. 
 
2 – A Sessão ocorrerá no 5º Andar da Prefeitura Municipal de Carandaí, localizada à Praça Barão de 
Santa Cecília, 68, Centro, Carandaí-MG.  
 
3 – Não será admitido atraso no Credenciamento dos representantes e das empresas eventualmente 
interessadas, sendo de total responsabilidade das mesmas o comparecimento no local informado até 
às 09h00min do dia 30 Maio 2018. 
 
4 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 
001/2017. 
 

2. OBJETO  

1 – Constitui objeto desta licitação, selecionar a melhor proposta, para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços em Gestão Pública com o gerenciamento eletrônico das 
informações e procedimentos contábeis, financeiros e patrimoniais, para atender a Autarquia Municipal 
Instituto de Previdência do Município de Carandaí - CARANDAÍ-PREV, compreendendo a instalação e 
implantação, treinamento de usuários, assistência técnica "in loco", “remota”, conversão de dados 
existentes, visando à melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho das atividades e o 
alcance dos resultados planejados, possibilitando a automação dos processos e dos projetos, além do 
compartilhamento e armazenamento das informações de forma integrada em atendimento a toda 
legislação vigente, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital 
denominado Termo de Referência. 

3. ÁREA DEMANDANTE 

Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência do Município de Carandaí. 
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4. CONSULTAS, ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES 

1 – O edital encontra-se disponível na internet, no site www.carandai.mg.gov.br ou, ainda, poderá ser 
obtida a cópia no Departamento de Compras e Licitações, no horário de 9 às 11 horas e 13 às 17 
horas, ou ainda por solicitação por e-mail licitacao@carandai.mg.gov.br. 
 
2 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 
licitacao@carandai.mg.gov.br até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das 
propostas, ou protocolado diretamente no Departamento, localizado à Praça Barão de Santa Cecília, 
68, Centro, Carandaí. 
 
3 – Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 
licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@carandai.mg.gov.br, com assinatura 
eletrônica, ou protocolizada no Departamento de Compras e Licitações, dirigido ao Pregoeiro, que 
deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico 
competente. 
 

3.1 – A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de 
seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, do documento de 
identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato 
social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 
3.1.1 – Os documentos citados no subitem 3.1 poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou publicação 
em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
3.2 – O Instituto de Previdência não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e 
que, por isso, sejam intempestivas. 
 
3.3 – Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
3.4 – A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, e será divulgada no site da Institutode Previdência para conhecimento de todos os interessados. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1 – Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas:  
 

1.1 – que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação 
constante deste instrumento e seus anexos;  
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1.2 – cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação; 

 
 
2 – Não poderá participar da presente licitação pessoas jurídicas: 
 

2.1 - suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Instituto de Previdência 
de Carandaí;  
2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 
Pública;  
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;  
2.4 - com falência decretada e execução patrimonial;  
2.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  
2.6 - em consórcio¹;  
2.7- enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 
2.8 - empresas que possuem como sócios diretores/administradores o Prefeito, o Vice-Prefeito 
e os Vereadores, bem como as pessoas ligadas e qualquer deles por patrimônio ou 
parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau inclusive, ou por adoção, a proibição até 
06 (seis) meses após findas as respectivas funções. Além disso, não poderão participar os 
Servidores Municipais. 

6. DA REPRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

1.1 – A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
 
1.2 – Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por 
sua representada. 
 
1.3 – Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
 
1.3.1 – Documento oficial de identidade; 
 
1.3.2 – Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento 
no quais estejam expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações (a assinatura de 
quem outorga poderes deverá vir com reconhecimento de firma); 
 
1.3.2.1 – Caso o representante for sócio administrador ou proprietário é dispensável o documento 
citado no item 6.3.2 
1.3.2.2 – Estatuto ou contrato social da empresa. 
 
 
¹NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, 
profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é 
conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.   
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1.3.2.3 Em se tratando de microempreendedor individual, microempresa – ME ou empresa de pequeno 
porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 
Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006 (será considerada a validade de 90 dias desta certidão, contados da 
abertura da sessão). 
1.3.3 Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo abaixo: 
 

 
 
1.3.4 – Os documentos referidos nos itens 1.3.2.2 e 1.3.2.3 se referente nos casos em que a licitante 
for pessoa jurídica. 
 
1.4 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 
participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 
 
1.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
1.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e 
“Habilitação”. 
 
2 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o 
número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e 
"Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 

Instituto de Previdência CARANDAÍ – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 002/2018 

LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

Instituto de Previdência CARANDAÍ – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 002/2018 

LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as 
penas da Lei, atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do 
Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos 
apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 
 
5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 
referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. 
 
6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do 
estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura. 

8. PROPOSTA  

1 – São requisitos da proposta de preço: 
1.1 – Ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste 
Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número 
de fax da empresa licitante e dados bancários. 
1.2 – Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 
1.3 – Conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 
1.4 – No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, 
deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao 
fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
1.5 – Descrição, de forma clara e completa do objeto desta licitação e seus elementos, com o qual a 
empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;  
1.6 – Local, data, nome do representante legal e sua assinatura; 
1.7 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais 
como: transporte, seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, 
sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
1.8 – Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem fornecidos sem 
ônus adicionais;  
1.9 – A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos;  
1.10 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento;  
1.11 – A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;  
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1.12 – Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor Global (1+2+3+4); 
1.13 – Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional; 
1.14 – A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25).  
 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

1 – O licitante, pessoa jurídica, classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a 
documentação abaixo relacionada: 
 
1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;  
1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor³, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de 
eleição de seus administradores; 
1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  
1.4 - 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;  
1.5 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 
1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
 
1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;  
 
1.9 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;  
 
1.10 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
1.11 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República/1988, assinada pelo representante legal do 
licitante, conforme modelo do Anexo III;  
 
 
³NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada 
das alterações promovidas e registradas no órgão competente.   
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1.12 - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
1.13 - atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em papel timbrado, comprovando a prestação de serviços, iguais ou semelhantes ao 
licitado, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência para 
esclarecimentos; 
 
1.14 – Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 
8.666/93), conforme modelo do Anexo VI deste Edital. 
 
1.15 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo 
abaixo:  
 
 
1.16 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do 
artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme modelo no Anexo III 
deste Edital. 
 
1.17 – Declaração de propriedade e posse dos sistemas ofertados. 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as mesmas 
não serão aceitas se a data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da data de 
abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial, com exceção do item 1.6 desta 
sessão. 
 
NOTA 2: A Microempresa – ME, a Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparada deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios 
da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou 
equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Autarquia, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.  
 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
  
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem 
declarar sob as penas da Lei, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
Identificação do Declarante 
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3 – Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93, com exceção dos 
extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 
 
4 – A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título ou a sua ausência 
inabilitará o licitante. 
 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

1 - O critério de julgamento será o de menor preço Global; 
 
2 - Será desclassificada a proposta comercial que:  
 
2.1 - não se refira à integralidade do objeto do item;  
 
2.2 - não atenda às exigências estabelecidas neste edital ou em diligência;  
 
2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II da Lei nº 8.666/1993;  
 
2.3.1 - se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o 
licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, por meio de planilha de custos elaborada pelo 
próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, e contratações em andamento com preços 
semelhantes, conforme estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786/2008, além 
de outros documentos julgados pertinentes;  
 
2.3.2 - não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada. 
 
3 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem.  
 
4 - Erros de soma e/ou multiplicação apurados na proposta comercial poderão ser corrigidos pelo(a) 
Pregoeiro(a).  
 
4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a divergência 
apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na 
sessão do Pregão ou o valor negociado com o Pregoeiro, após diligência e mediante expressa 
anuência do licitante.  
4.2 – Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento.  
4.3 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.  
 
5 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas e da documentação de habilitação, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
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6 - As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da área 
solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado. 
 
7 - A empresa terá até 48 (quarenta e oito) horas para reformulação e apresentação da proposta 
revisada de acordo com o preço final ofertado. 
 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO  

1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
 
2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do 
vencedor. 
 
4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 
 
6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
7 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 
neste edital. 
 
8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste Edital, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela comissão. 
 
9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
10 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a 
proponente, para que seja obtido preço melhor. 
 
11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 
LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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12 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou 
EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 
44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
12.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
12.1.1 – A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
 
12.1.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 
12.1.3 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
12.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no 
limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
 
13 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
 
14 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 
disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
15 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 
o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
16 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o 
preço de mercado e que ofertar o menor preço por ITEM. 
 
17 - Será desclassificada: 

a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

 
18 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
 
19 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer 
informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 
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20 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 

11. RECURSO ADMINISTRATIVO  

1 – Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra 
decisões do Pregoeiro, após a declaração do vencedor, deverão apresentar suas razões no prazo 
único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 
 
1.1 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando manifestamente 
protelatório ou quando o Pregoeiro puder decidir de plano. 
 
1.2 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente.  
 
1.3 - No prazo das razões e contrarrazões, fica assegurada vista dos autos no Departamento de 
Licitações.  
 
1.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
2 – As razões e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não 
serem conhecidos:  
 
2.1 - ser dirigidas ao Departamento de Licitações, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), no prazo de 3 
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título;  
 
2.2 - ser encaminhadas para o endereço eletrônico licitacao@carandai.mg.gov.br, com assinatura 
digital, ou ser protocolizadas no Departamento de Licitações, em uma via original, datilografada ou 
emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricadas 
em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de 
cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação 
legal. 
 
3 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 
 
4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
  
5 - O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, 
que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 
 
6 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no site da Prefeitura. 
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12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo 
à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.  
 
2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento 
licitatório. 
 

13. CONTRATO 

1 - O setor gerenciador do Contrato gestor/fiscal das contratações dela decorrentes será a 
Superintendência Administrativa, que é a área solicitante.  
 
2 - Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os critérios 
estabelecidos no instrumento convocatório.  
 
3 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação a Institutode Previdência 
convocará os classificados para assinarem o Contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de 
decair do direito, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.  
 
4 - Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem 
de assinar o Contrato, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela área 
solicitante, o Pregoeiro, examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a 
ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda negociar o 
preço. 
 
5 – O Contrato será válido até o dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado na forma do Art. 
57 da Lei 8.666/93; 
 
6 – A área solicitante avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações 
ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.  
 
7 - Se o preço inicial tornar-se superior ao praticado no mercado, a área solicitante negociará com o 
fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário do Contrato poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento mesmo, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.  
 
8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade 
desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na Instituto de 
Previdência de Carandaí. 
 
9 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pela Autarquia, mediante comunicação 
formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos: 
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9.1 - o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 
contrato;  
9.2 - o fornecedor não formalizar contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 
9.3 - o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato; 
9.4 - em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 
9.5 - o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem 
superiores aos praticados pelo mercado; e,  
9.6 - por razões de interesse público. 
 

11 – A área solicitante deverá realizar o controle dos serviços executados, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
 
12 - Os fornecedores vencedores do certame deverão designar um membro efetivo de seu quadro 
permanente de empregados como responsável pelo Contrato junto ao Instituto de Previdência.  
 
13 – A área solicitante poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores contratados a 
substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração do 
Contrato e das contratações dela decorrentes.  
 
14 – A área solicitante expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como 
instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos pagamentos.  
 
15 - A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato 
pela área solicitante, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.  
 
16 – A Instituto de Previdência não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, no Contrato.  
 
17 – O acompanhamento e a fiscalização da área solicitante não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação. 
 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 

15. DA DOTAÇÃO 

1 – As despesas decorrentes dos serviços prestados deste contrato correrão a conta da dotação: 
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Dotação Ficha Fonte 

04.01.01.09.122.2013.60.02.33.90.39.00 709 103 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  
 
Anexo I - Termo de Referência;  
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;  
Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;  
Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou equiparada;  
Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e que a Proposta 
Atende às Exigências da Edital;  
Anexo VI – Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;  
Anexo VII - Minuta de Contrato. 
 
2 – O Instituto de Previdência convocará o adjudicatário e estabelecerá prazo para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, observado o prazo de validade 
da proposta, nos termos estabelecido no Edital.  
 
2.1 - Na hipótese do adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, serão aplicadas as sanções cabíveis. O Pregoeiro 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, 
até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda, negociar o preço. 
 
3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis.  
 
4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
5 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
 
6 - Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido.  
 
7 – O Pregoeiro, no interesse da Autarquia, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem 
a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a 
esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 
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7.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 
do licitante.  
 
8 - O Pregoeiro poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à confirmação da 
autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o documento for 
impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência. 
.  
8.1 - Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, 
ou cópia autenticada por cartório. 
 
9 - As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e do Pregoeiro serão publicadas 
no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.carandai.mg.gov.br.  
 
10 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
11 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Instituto de 
Previdência revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
12 - Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
 
Carandaí, 17 de maio de 2018. 
 
 

________________________________________ 
Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
1. OBJETO  
 

1.1 – Constitui objeto desta licitação, selecionar a melhor proposta, para contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços especializados em Gestão Pública com o gerenciamento 
eletrônico das informações e procedimentos contábeis, financeiros e patrimoniais, para atender a 
Autarquia Municipal Instituto de Previdência do Município de Carandaí - CARANDAÍ-PREV, 
compreendendo a instalação e implantação, treinamento de usuários, assistência técnica "in loco", 
“remota”, conversão de dados existentes, visando à melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no 
desempenho das atividades e o alcance dos resultados planejados, possibilitando a automação dos 
processos e dos projetos, além do compartilhamento e armazenamento das informações de forma 
integrada em atendimento a toda legislação vigente, conforme especificações e quantitativos 
constantes neste Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

2.1 – Necessidade constante de adequação e estruturações dos Gestores no atendimento aos órgãos 
de controle interno e externo (MP, legislativo, TCE, etc), bem como as demandas do próprio cidadão 
por melhorias no acesso, como pelas inovações tecnológicas atuais e pela necessidade do poder 
público municipal organizar melhor sua regulação de oferta e da demanda/necessidade para as ações 
e serviços públicos. 
 
Implantar uma Solução de Gestão Pública com as seguintes condições: 
 
a) Dar continuidade nos serviços existentes, possibilitando o controle efetivo das contratações e 
publicidade de forma eletrônica aos órgãos fiscalizadores; 
b) Melhorar a qualidade na prestação de serviços à população; 
c) Melhor aproveitamento dos recursos financeiros e materiais; 
d) Aperfeiçoar a utilização dos recursos disponíveis; 
e) Subsidiar processo de controle, avaliação e auditoria; 
 
 
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS  
 
3.1 - A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, com a assinatura do signatário devidamente 
autenticada, comprovando a prestação de serviços, iguais ou semelhantes ao licitado, indicando o endereço do 
contratado, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos; 
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4. ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO/SERVIÇO 
 

CARACTERIZAÇÃO COMUM OPERACIONAL DOS SISTEMAS 
 

1.  O SOFTWARE (sistema) deve funcionar em rede sob um dos seguintes sistemas operacionais: 
Windows NT Server, Windows 2003 Server, Unix, Linux, OS/2 Server, Novell Netware ou OS/400, com 
as estações de trabalho rodando sob os sistemas operacionais Windows (XP ou posterior) ou Linux 
para os módulos web. 

2.  Se o licitante optar por soluções que representem custos e investimentos para o banco de dados (por 
exemplo, ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, DB2 e SYBASE SQL ANYWHERE) a Contratante 
aceitará desde que todos os custos para implantação nos servidores e nas estações de trabalho 
incluindo qualquer tipo de licenciamento sejam totalmente assumidos pela CONTRATADA. 

3.  O SOFTWARE (sistema) deve ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de 
tarefas concorrentes. 

4.  O SOFTWARE (sistema) deve prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo segurança 
contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, 
permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função. 

5.  O SOFTWARE (sistema) deve utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos 
sistemas aplicativos com os usuários. 

6.  O SOFTWARE (sistema) deve exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro 
informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação, 
conforme o caso. 

7.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir realização de cópias (backup) em todos os sistemas. 

8.  O SOFTWARE (sistema) deve assegurar a integração de dados de cada sistema, garantindo que a 
informação seja alimentada uma única vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: 
sistemas, módulos ou funções. 

9.  O SOFTWARE (sistema) deve conter teclas e funções padronizadas em todos os sistemas, de forma a 
facilitar o seu aprendizado e operação. 

10.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação 
opcional dos mesmos em arquivos, com saída em CDs, pendrive ou disco rígido e a seleção da 
impressora da rede desejada; 

11.  O SOFTWARE (sistema) deve garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e 
geral, conforme o caso. 

12.  O SOFTWARE (sistema) deve conter procedimento de ajuda na opção de sistema executada, onde o 
sistema explique ao usuário o funcionamento desta. 

13.  O SOFTWARE (sistema) deve conter teclas de atalho para facilitar o uso da opção. 

14.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir uso de mouse na execução das atividades. 

15.  O SOFTWARE (sistema) deve conter demonstrativo em cada módulo de forma eletrônica alertando o 
usuário para novas funções, novidades e melhoria no sistema para cada versão efetuada. 

16.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro de usuários do sistema, com nome completo, nome 
reduzido para acesso rápido ao sistema e senha pessoal de acesso. 

17.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir limitação de acesso por usuário a rotinas do sistema, onde será 
colocado acesso somente a determinadas funções do sistema. 

CONTRATOS, COMPRAS E LICITAÇÕES. 

CONTRATOS 

18.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar cadastro dos contratos administrativos que contenha  os 
seguintes campos: número, objeto, regime ou forma de execução, datas (assinatura, vigência, 
publicação). 
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Itens do processo, dotação orçamentária, forma de contratação (modalidade, dispensa, inexigibilidade, 
etc), credor/fornecedor, valor contratual, data de envio ao TCE, todos de forma automático a partir da 
informação do processo ou requisição, 
Tal informação é imprescindível para publicação dos contratos na forma exigida pela Lei nº 9.755/98, 
artigo 1º, inciso V e envio aos sistemas de controle do TCE. 

19.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de aditivos contratuais para fins de acréscimos e 
supressão de quantitativo, reajustes ou prorrogação contratual (prazo de vigência), buscando 
automaticamente os dados pré cadastrado do contrato original. 

20.  O SOFTWARE (sistema) deverá gerar arquivo para exportação de dados de contratos conforme layout 
exigido pelo TCE. 

21.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a vinculação de requisições de empenho no contrato. 

CADASTRO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS 

22.  O SOFTWARE (sistema) deve na criação do produto o sistema deverá gerar o controle automático 
(numérico), sequencial dos referidos cadastros. 
Deve conter os seguintes campos: nome, complemento, grupo, subgrupo, classificação (consumo, 
serviço, permanente ou obras), unidade de medida 

23.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de pesquisa dos itens cadastrados contendo filtros (por 
grupo, subgrupos, código, nome, etc) e ainda opção de ordenação por codificação ou ordem 
alfabética. 

24.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir a opção de inativar o produto cadastrado já utilizado pelo 
sistema, o qual não deverá ser visualizado em novos procedimentos.  

CADASTRO DE CREDOR/FORNECEDORES 

25.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir os seguintes campos para cadastro com geração de código 
automático numérico sequencial: 
Nome/razão social, endereço completo, objeto social, atividades, sócios, informação bancária. 
Diferenciação enquadramento da empresa (ME, EEP e MEI) 
Quando o credor for servidor deverá permitir a inserção do número da matrícula. 
 

26.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir alterar da Razão Social, sem necessidade de cadastro de novo 
fornecedor. 

27.  O SOFTWARE (sistema) deve para efeito de consulta no cadastro deve permitir a busca por cnpj / cpf, 
nome, logradouro, cidade e código. 

28.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastrar e informar documentos apresentados com geração 
do CRC, para fins de cadastramento na forma do artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 

REQUISIÇÕES PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

29.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inclusão, alteração e emissão, tramitação de requisição de 
compras/contratações, contendo as seguintes informações: requisitante por centro de custo, item, 
quantidade, valor unitário e global, objeto da descrição e finalidade da contratação. 

30.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a criação de uma nova solicitação (requisição) de materiais 
e/ou serviços a partir de outra existente com a possibilidade de se fazer ajustes posteriormente nas 
informações (quantidades, itens, dotações, etc.) para tornar ágil o processo de digitação. 

31.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a criação de novos usuários com perfil de autorização 
(tramitação). 

32.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de controle de usuários o qual poderá modificar apenas 
às suas respectivas solicitações (requisições), se assim for definido. 

33.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir exclusão de solicitações de materiais e serviços que já forem 
tramitadas para outros locais. 

34.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar consulta das solicitações através de gráficos e tabelas 
trazendo o local, data e descrição das tramitações realizadas. 

LICITAÇÃO 
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35.  O SOFTWARE (sistema) deve no cadastro  informar número o processo de forma automática, caso 
necessário, permitir também alteração manual do mesmo. 

36.  O SOFTWARE (sistema) deve conter campos de cadastro: data de abertura do processo, da 
publicação do ato convocatório (quando for licitação) e de seu término (adjudicação, homologação ou 
ratificação.) 

37.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de julgamento: item ou global, conforme previsto no 
artigo 40, inciso VII da Lei nº 8.666/93; 

38.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir enquadramento principal da contratação: essa informação tem 
por objetivo apurar se a contratação em tela se refere à obras e serviços de engenharia (artigos 23, 
inciso I) ou compras e demais serviços (artigo 23, inciso II) para verificar fracionamento de despesa no 
prosseguimento do processo; 

39.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir descrição do objeto a ser licitado 

40.  O SOFTWARE (sistema) deve incorporar de forma automatizada a requisição e cotação (já cadastrada 
na fase interna da licitação). 
Possibilidade cadastramento de itens manualmente, caso necessário. Gerando automaticamente 
ordem de produto e código automático do sistema. 
Permitir gerar o arquivo do anexo principal dos itens contendo campos de tabela com descrição, 
código quantidades, valores e marca dos produtos a serem licitados. 

41.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastrar o licitante e a melhor proposta na mesma tela do 
processo licitatório e automaticamente o sistema calcular a melhor oferta. 

42.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a inclusão de itens ou aumentar a quantidade conforme a 
alteração contratual. 

43.  O SOFTWARE (sistema) deve gerar a solicitação de reserva de recursos orçamentários, bem como 
sua tramitação ao setor contábil para efetivação (bloqueio da ficha)  e emissão do impacto 
orçamentário e financeiro antes da publicação do ato convocatório, garantindo assim a efetiva reserva 
seja condição de continuidade do procedimento na fase externa na licitação, conforme prevê os artigos 
7º, § 2º, inciso III e artigo 14 da Lei nº 8.666/93. 

44.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir gerar um processo a partir de um outro pré existente com 
possibilidades de alterar campos de quantidades  

45.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir realização de compras diretas com geração de requisição em 
um processo simples de contratação. 

46.  O SOFTWARE (sistema) deverá gerar arquivos referentes a licitações/dispensa/inexigibilidade  
conforme layout exigido pelo TCE. 

MODALIDADE PREGÃO 

47.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir forma de geração e envio do arquivo para elaboração das 
propostas para licitantes. 

48.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a importação dos arquivos de propostas de preços elaboradas 
pelos licitantes de forma eletrônica ou manual. 

49.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir forma de julgamento das propostas de preços unitária ou global 
( lote) 

50.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o tratamento diferenciado às microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP) na fase de lances verbais, conforme exigência da Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 

51.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir na apuração por lote, a readequação dos valores dos itens 
constantes em cada lote de acordo com lance final ofertado de forma manual e ou o rateio 
(proporcionalidade) de forma automática do valor final ofertado (menor valor). 

52.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir na fase de lances a possibilidade de  classificar e demonstrar 
automaticamente as propostas com base a de menor valor de acordo com a legislação vigente. 

53.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir desclassificar, declinar, reiniciar, encerrar o item na fase de 
lances. 
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54.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir na fase de lance o fornecedor atual, próximo fornecedor, 
valor limite, último lance da rodada de forma automática. 

55.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de ata sintética e analítica (lance a lance, vencedor, 
marca, situação do item, lançamentos de ocorrências na sessão) e assinatura dos membros e 
licitantes no encerramento do pregão. 

56.  O SOFTWARE (sistema) deve realizar licitação pelo sistema de registro de preços pelo critério de 
maior desconto em itens constantes de tabelas oficiais, catálogos de fabricantes, etc. 

57.  O sistema deve permitir a exclusão de um pregão com geração de backup de forma automática. 

REQUISIÇÃO DE EMPENHAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

58.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir ao finalizar o procedimento licitatório  a geração de uma 
requisição automática com base nas informações finalizadas do processo para empenhamento pelo 
setor contábil da despesa com tramitação e aprovação da requisição pelo Controle Interno. 

59.  O SOFTWARE (sistema) deve na geração da requisição conter as seguintes informações: 
1)Código automático (Numérico); 
2)Número do processo licitatório; 
3)Dotações orçamentaria (ficha, fonte e centro de custo); 
4)Prazo de entrega; 
5)Condições de pagamento; 
6)Histórico; 
7)Itens; 
8)Fornecedor com a proposta final. 

60.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração parcial das requisições quando o tipo for Global e 
Estimativo. 

61.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir anulação parcial da requisição quando o tipo for global e 
estimativo. 

62.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir  o reajuste/reequilíbrio das propostas licitadas direto na 
requisição  estimada e ou global; 

63.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir complementar (VALOR/QUANTIDADE) em uma requisição já 
empenhada quando o tipo da mesma for global ou estimado  

64.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir na execução, o remanejamento de quantidades, valores, 
prevendo ainda a inclusão de novos recursos orçamentários ou alteração de fornecedor. 

65.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir  a geração de requisição para  empenho ordinário, 
principalmente nos processos de registro de preço. 

66.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração automática da ordem de compras/serviços após 
empenhamento da despesa pelo setor responsável pela contabilidade. 

67.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir localizar requisições através dos filtros: data, fornecedor, 
código da licitação etc. 

RELATÓRIOS GERENCIAIS 

68.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exibição de todos os produtos cadastrados no sistema, e 
informar em quais licitações o mesmo está sendo utilizado.  

69.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o detalhamento dos fornecedores ativos cadastrados. 

70.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir detalhamento de contratos/aditivos, com as seguintes 
informações: 
-Data do início da vigência; 
-Data do vencimento; 
-Número do contrato; 
-Quantos aditivos tem no mesmo. 
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71.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão da relação dos licitantes vencedores em determinado 
processo licitatório contendo as seguintes informações: 
-Itens separados por fornecedor; 
-Proposta de cada item adquirido por fornecedor; 
-Relação total dos itens adquiridos de cada fornecedor. 

72.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir Relação simplificada de todas as licitações geradas no 
software contendo as seguintes informações: 
-Número do processo licitatório; 
-Data da homologação; 
-Vencedores; 
-Proposta final da licitação separando por fornecedor. 

73.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o saldo da licitação por dotação orçamentaria. 

74.  O SOFTWARE (sistema) deve exibir o saldo da licitação de forma resumida, incluindo a liquidação e o 
saldo a liquidar. 

75.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o saldo da licitação de forma analítica contendo as 
informações das requisições geradas dentro do processo licitatório. 

76.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o gasto por licitação. 

77.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exibir o saldo restante das requisições quando o tipo for global 
ou estimativo, e detalhar os saldos já consumidos. 

78.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão dos mapas de apurações por processo. 

79.  O SOFTWARE (sistema) deve existir forma de controle na tela de todas  requisições de empenho 
geradas de um processo demonstrando controle dos saldos  licitado, requisitado, a requisitar, 
anulados, remanejados. 

GESTÃO DE ALMOXARIFADO 

80.  O SOFTWARE deve permitir inclusão de dados relativos às entradas e saídas no almoxarifado de 
forma integrada com o documento de autorização de execução contratual, Devendo existir ainda a 
possibilidade de registro de entrada parcial. 

81.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir inclusão de dados relativos às entradas e saídas que são 
independentes de execução orçamentária (doação, transferência, permuta, devolução e outras) no 
almoxarifado. 

82.  O SOFTWARE (sistema) deve gerar documento de registro das saídas para consumo do almoxarifado 
no momento subsequente ao processamento. 

83.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir consultas de todas as movimentações de entrada e saída de 
um determinado material. 

84.  O SOFTWARE (sistema) deve utilizar o conceito de centros de custos (unidades administrativas) na 
distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo. 

85.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o gerenciamento integrados dos estoques de materiais nos 
diversos almoxarifados (central e sub-almoxarifados), de forma que o apenas o(s) responsável (is) 
geral (is) pelo almoxarifado central tenha acesso amplo e irrestrito aos sub-almoxarifados para fins de 
consolidação. 

86.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório mensal ou anual de movimentação por almoxarifado 
(individual ou consolidado). 

87.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais em 
estoques. 

88.  O SOFTWARE (sistema) deve realizar o fechamento mensal das movimentações de materiais, 
bloqueando o movimento nos meses já encerrados. 

89.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar estorno da última movimentação de um material em 
almoxarifado, desde que o mês não esteja encerrado, com restrição e acesso por meio de senha. 

90.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar estorno de qualquer movimento de um material em 
almoxarifado, desde que o mês não esteja encerrado e o saldo não fique negativo, com restrição e 
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acesso por meio de senha. 

91.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão de relatórios gerenciais do PCASP de Valor 
Patrimonial e Variação Patrimonial Diminutiva, e controle das despesas pagas e liquidadas para 
verificação das movimentações pendentes para entrada no almoxarifado. 

92.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão dos anexos exigidos pela deliberação TCE no final 
de cada exercício. 

GESTÃO DE PATRIMÔNIO 

93.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório do inventário dos bens por unidade administrativa 
(centro de custo) 

94.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório (individualizado ou não) de bens em inventário, 
informando: 
         a) Localizados e pertencentes à própria unidade administrativa   

b) Localizados, mas pertencentes à outra unidade administrativa;  
c) Não localizados; 

95.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, possibilitando a 
escolha por unidade administrativa e/ou por responsável. 

96.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório(s), mensal e anual, da movimentação de bens 
informando: saldo anterior, incorporações (resultantes e independentes de execução orçamentária), 
baixas (resultantes e independentes de execução orçamentária), reavaliações e saldo atual. 

97.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relação de bens e imóveis. 

98.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir localização do bem patrimonial cadastrado através de sua 
codificação do cadastro de materiais ou serviços. 

99.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir integração com o SOFTWARE de gestão da frota municipal. 

100.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o cadastro de seguro ou garantia de um bem com as 
seguintes informações: 
  SEGURO – Plaqueta de identificação, número da apólice, período em garantia, seguradora, corretor, 
telefone de contato, valor pago e observações; 
GARANTIA – Número da garantia, período em garantia, contato, telefone para contato e observações. 

101.  O SOFTWARE (sistema) deve realizar o fechamento mensal das movimentações, bloqueando o 
movimento nos meses já encerrados. 

102.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir relatório auxiliar para verificação das despesas executadas sob 
o elemento 4490.52 e as incorporações resultantes de execução orçamentária dos bens patrimoniais 

103.  O SOFTWARE (sistema) deve admitir a transferência dos bens patrimoniais entre as unidades 
administrativas. 

104.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar emissão de relatórios gerenciais do PCASP de Inventário 
Ativo e Resultado do Mês, e controle das despesas pagas e liquidadas para verificação das 
movimentações pendentes. 

105.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão dos anexos exigidos pela deliberação TCE no final 
de cada exercício. 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS 

106.  O SOFTWARE (sistema) deve apoiar a Contratante de Recursos Humanos e o gerenciamento dos 
processos, com base em informações de admissão, evolução salarial, lotação e outros dados de 
assentamento funcional e pagamento de pessoal. 

CARGOS, SALÁRIOS E CONCURSOS. 

107.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação 
municipal, contemplando progressões horizontais de forma a viabilizar: vinculação do 
vencimento/salário dos servidores, execução de aumento/reajuste automático. 

108.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a execução de aumento/reajuste dos valores de 
salário/vencimento dos funcionários, dos cargos e funções, automaticamente, por percentual, por nível 
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da tabela salarial, por faixa salarial, por acréscimo de valor e para valor estipulado. 

109.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos cargos e funções previstos na legislação 
municipal, possibilitando: distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão, agentes políticos, 
funções estabilizadas CF/88, funções temporárias e outros tipos de função; definição do número de 
vagas criadas e vinculação à tabela salarial. 

110.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento de cargos e funções, possibilitando registro 
da fundamentação legal (criação/alteração), escolaridade mínima exigida, CBO correspondente, início 
de vigência e data da extinção, se for o caso. 

111.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de listagem dos cargos e funções cadastrados, 
com informação da tabela e nível salarial, quantidade de vagas, salário/vencimento inicial e CBO 
correspondente a cada item. 

112.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar controle de vagas ocupadas e não ocupadas tanto pelo 
cadastro de cargo ou pela função, informando no momento do cadastro de um novo funcionário se 
essa quantidade foi excedida. 

113.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar a emissão de relatório com valores de subsídio e 
remuneração dos cargos vigentes para atendimento ao artigo 39, § 6º, da CF/88. 

114.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos Concursos Públicos, contemplando registro de: 
edital, datas de homologação, validade e prorrogação, especificação dos cargos e vagas concursados, 
e fundamentação legal correspondente a cada um deles. 

115.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo automático das férias no mês ou adiantamento das 
férias dos servidores, baseado no mês anterior, período aquisitivo ou nos últimos 12 meses. 

116.  CADASTROS GERAIS 

117.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento da estrutura administrativa/organizacional da 
CONTRATANTE, definindo os locais de trabalho (lotação/fichas) com vinculação, integrada à 
Contabilidade, às unidades orçamentárias da CONTRATANTE e possibilitando a emissão de listagens 
dos locais de trabalho cadastrados. 

118.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o cadastro de atos constitucionais do município como 
decretos, emendas, leis, medidas provisórias, portarias, resolução, pareceres dentre outros, afim de se 
ter esses dados armazenados eletronicamente para consultas. 

119.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o cadastro de bancos e agências para pagamento dos 
servidores, viabilizando a emissão de listagens destes. 

120.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento de códigos de afastamentos e licenças, e a 
configuração destes em relação à suspensão ou não de cálculos de pagamentos conforme legislação 
pertinente, considerando também as configurações de suspensão/interrupção/perda para as 
progressões salariais, suspensões para contagem de tempo de serviço e progressão por tempo de 
serviço, e contagem para pagamento de 13º salário. 

121.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar ao usuário a criação de registro das ocorrências 
profissionais dos servidores, previstas na legislação municipal, conforme necessidade do serviço de 
pessoal (como por exemplo: férias, férias prêmio, avaliação de desempenho, apostilamento, etc.), para 
registro no histórico profissional dos servidores. 

122.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a configuração de operadores do SOFTWARE com 
permissão para inclusão/alteração/exclusão de registros no cadastro de pessoal ou permissão apenas 
para consulta dos dados cadastrais 

CADASTRO DE PESSOAL 

123.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de pessoal. 

124.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de documentos e dados pessoais;  

125.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir especificação da forma de provimento e natureza da vinculação 
conforme situações previstas na CF/88, legislação federal e legislação municipal. 

126.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir vinculação à tabela salarial. 

127.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registo de período de estágio probatório. 
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128.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de provimento derivado. 

129.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro histórico das movimentações referentes a: progressões 
na tabela salarial; cargos e funções que o servidor tenha desempenhado. 

130.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro histórico de contagens de tempo para cálculo de 
adicional de tempo de serviço e/ou para apuração de tempo de serviço. 

131.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro da jornada de trabalho semanal e mensal; 

132.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro da vinculação à dotação orçamentária, integrada à 
Contabilidade. 

133.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de períodos de afastamento e/ou cessões. 

134.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registo de períodos de férias regulamentares. 

135.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir registro de indicador de exposição à agente nocivo (para 
servidores segurados do RGPS). 

136.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar o cadastro de pessoal com, no mínimo, as seguintes 
informações: data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, grau de escolaridade, naturalidade, 
nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço completo; dados para pagamento do servidor; 
documentação (identidade/RG, CPF, título de eleitor, certificado militar, PIS/PASEP e CNH), vínculo 
para RAIS, tipo de salário (conforme codificação da RAIS), categoria do trabalhador (conforme 
codificação para GFIP), tipo de Ato de Pessoal (conforme codificação do TCE/SICOM). 

137.  O SOFTWARE (sistema) deve validar os números de CPF e PIS/PASEP informados no SOFTWARE 
para os servidores cadastrados.  

138.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar, nos casos de admissão de pessoal, o aproveitamento de 
informações cadastrais registradas em cadastros anteriores.  

139.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a informação e manutenção do provimento em cargo 
comissionado por recrutamento interno ou funções de confiança no cadastro do servidor concursado, 
viabilizando o registro concomitante destes provimentos para controle das vagas ocupadas.  

140.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos dependentes dos servidores e efetuar o controle 
automático destes para fins de cálculo de salário-família (conforme critérios legais definidos pelo 
regime previdenciário aplicável a cada categoria de servidor) e deduções no cálculo do IRRF.  

141.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de dados pessoais, documentos e de forma de 
pagamento de pensionistas que recebem pensão alimentícia. 

142.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o registro histórico das ocorrências de faltas dos servidores, 
justificáveis ou não, com especificação do seu período de ocorrência, gerando lançamento automático 
de desconto, conforme o caso, para o cálculo da folha de pagamento.  

143.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastramento de contagem de tempo dos servidores, com 
especificação da quantidade de dias, meses e anos, para fins de acréscimo ou dedução automática na 
apuração do total de tempo de serviço, conforme legislação municipal.  

144.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar o registro de ocorrências profissionais dos servidores, 
previstas na legislação municipal, possibilitando consulta de tais registros a partir do cadastro do 
servidor. 

145.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o registro histórico dos locais de trabalho dos servidores 

146.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar o agrupamento do pessoal a partir de características comuns, 
possibilitando: definição de regime jurídico e regime previdenciário, configuração de cálculos 
automáticos de eventos (proventos, descontos, bases e encargos) e/ou emissão de relatórios/arquivos 
em separado.  

147.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar emissão de relatório dos dados registrados no cadastro 
de pessoal (ficha cadastral).  

148.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar a alteração da dotação orçamentária dos servidores, 
coletivamente, por ocasião da abertura de exercício ou durante a execução orçamentária. 

149.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de relatório de pessoal que contenha: nome, data de 
nascimento, raça, estado civil, banco de recebimento de salários, agência do banco, conta corrente 
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para depósitos, número da identidade (RG), número da carteira de trabalho, CPF, PIS/PASEP, 
lotação, dotação, cargo, função, beneficiários (aposentados/pensionista por morte), dependentes, 
regime de trabalho, previdência e vínculo empregatício. Permitir também a impressão, ou a geração de 
arquivo dos dados selecionados.  

FOLHA DE PAGAMENTO 

150.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de folha de ponto e etiqueta para cartão de ponto 
para apuração de frequência.  

151.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar emissão de relatórios para apontamento e conferência 
dos lançamentos de eventos referentes ao cálculo da folha de pagamento.  

152.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a criação de tabelas de cálculo necessárias à configuração de 
fórmulas de eventos de cálculo, para atender à legislação e a situações específicas da 
CONTRATANTE (como, por exemplo: auxílio-transporte, auxílio-alimentação e convênios) 
possibilitando atualização/manutenção dos valores das tabelas pelo usuário do SOFTWARE e 
emissão de listagem das tabelas cadastradas.  

153.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a configuração de eventos, fórmulas de cálculo e incidências 
para cálculo, em atendimento à legislação aplicável à folha de pagamento, possibilitando, sempre que 
possível habilitação de eventos para cálculo automático, e também para atendimento a convênios e/ou 
contratos assumidos e autorizados pelos servidores (planos de saúde, empréstimos consignados, 
descontos sindicais, etc.). 

154.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar configuração da classificação contábil (receita ou despesa 
orçamentária ou extra orçamentária) dos proventos, descontos e encargos, integrada à Contabilidade 
e contemplando as normas estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163/2001 e pelo  – TCE/pelo 
usuário do SOFTWARE.  

155.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar configuração de eventos para cálculo automático de 
vantagens/adicionais por tempo de serviço, como anuênio, biênio, quinquênio.  

156.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar emissão de listagem dos eventos (proventos, descontos, 
bases, encargos) cadastrados para cálculo da folha de pagamento.  

157.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o lançamento automático de eventos para cálculo na folha 
de pagamento, a partir de arquivo gerado conforme layout específico do SOFTWARE. 

158.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a leitura de arquivos gerados pelo Banco do Brasil S.A. e E-
CONSIG, conforme convênio firmado com o órgão, com a finalidade de lançamento de descontos de 
empréstimos na folha de pagamento.  

159.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o lançamento, para fins de cálculo da folha de pagamento, de 
eventos fixos, parcelados e/ou variáveis.  

160.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo individual da folha de pagamento, possibilitando a 
visualização das etapas de cálculo de cada evento até a obtenção do resultado.  

161.  O SOFTWARE (sistema) deve executar o cálculo para pessoal ativo, inativo (aposentado), 
pensionistas e beneficiários de pensão judicial, contemplando o regime jurídico e regimes 
previdenciários aplicáveis à CONTRATANTE. 

162.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a execução de cálculos de adiantamento salarial, férias, 
adiantamento de 13º salário, 13º salário (parcela final), rescisão e extra (complementar) em separado 
do cálculo mensal da folha de pagamento. 

163.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar rotina para consolidação da remuneração de servidores 
com mais de um vínculo com o RGPS, ou com mais de um vínculo na própria empresa da 
CONTRATANTE, visando o cálculo da contribuição previdenciária do segurado e se o segurado optar 
(caso o vínculo seja em outra empresa), também o cálculo da contribuição do imposto de renda. 

164.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar o cálculo automático para casos de férias, rescisão e 
afastamentos.  

165.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar registros históricos dos cálculos de cada evento da folha 
de pagamento para acesso a qualquer tempo.  
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166.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a visualização dos resultados dos cálculos, encerrados e em 
andamento, em forma de contracheque.  

167.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da folha de pagamento como: 
demonstrativo de pagamento, folha de pagamento analítica, ordem de pagamento bancária, apuração 
do recolhimento ao(s) regime(s) previdenciário(s), ficha financeira do servidor, Comprovante de 
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (de acordo com modelo definido 
pela Receita Federal do Brasil).  

168.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a contabilização automática da folha de pagamento, integrada 
à Contabilidade, e a emissão de relatório com discriminação dos eventos calculados, documentos 
contábeis a serem emitidos, por unidade/classificação funcional e programática, com especificação de 
favorecido e fonte de recurso vinculado. 

169.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatórios de cálculos já encerrados, a 
qualquer tempo, com apresentação de dados cadastrais vigentes na ocasião do cálculo. 

170.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de demonstrativo de pagamento/contracheque em 
formulários padrão ou em modelo para emissão em folha A4, disponibilizando sua emissão com 
opções de seleção de todos os servidores ou apenas um servidor, por ordem alfabética, por unidade 
orçamentária ou por local de trabalho e possibilitando impressão de mensagens. 

171.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar a emissão de folha de pagamento analítica com opções 
de seleção de todos os servidores, por ordem ou seleção de unidade orçamentária, local de trabalho, 
matrícula e nome do servidor ou de apenas um dos filtros especificados.  

172.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir classificação automática dos servidores da folha, para fins de 
pagamento escalonado, de acordo com o líquido calculado para o servidor ou conforme situações e 
critérios estabelecidos pela CONTRATANTE.  

173.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório para ordem de pagamento e arquivo 
bancário dos servidores com opções de seleção de todos os servidores, de forma de pagamento, de 
bancos/agências, de unidades orçamentárias e fontes de recursos financeiros ou de apenas um dos 
filtros especificados.  

174.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de listagens das verbas calculadas em folha de 
pagamento, separadamente, disponibilizando sua emissão com opções de seleção de todos os 
servidores, de todas as lotações, por fontes de recursos financeiros ou de apenas um dos filtros 
especificados.  

175.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios para apuração de valores das 
contribuições previdenciárias relativas à folha de pagamento, com opções de emissão analítica e 
sintética. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por lotação, por 
ficha, por fonte de recursos financeiros ou de apenas um dos filtros especificados.  

176.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios com resumos gerais de folha de 
pagamento. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por fontes de 
recursos financeiros, por ordem ou seleção de unidade orçamentária, de local de trabalho, por forma 
de admissão, ou de apenas um dos filtros especificados.  

177.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir estornos e cálculos complementares à folha de pagamento, 
mantendo inalterados os valores da folha de pagamento já encerrada.  

178.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir cadastro de contagem de tempo de trabalho anterior, 
permitindo registrar tempo de trabalho e regime previdenciário. 

179.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o registro de convênios e empréstimos (parcelados ou fixos) 
que tenham sido consignados em folha, controlando automaticamente a baixa das parcelas.  

180.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a impressão da parcela atual e o total das parcelas no 
contracheque. 

181.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exclusão coletiva de eventos, possibilitando filtrar por grupo, 
cargo, função, lotação e forma de admissão.  

182.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir importação de registros de ponto eletrônico (faltas, horas faltas, 
adicional noturno, horas extras) conforme layout específico do SOFTWARE. 
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183.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cálculo de Folha Complementar para admissões do mês 
anterior que chegaram com atraso para cadastramento ou para pagamento de diferenças do mês 
anterior, inclusive para pagamento de diferença de reajuste retroativo, com os encargos devidos. 

184.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir mensagem de alerta para servidores com término de contrato 
dentro do mês sem a informação de rescisão, durante o cálculo geral da folha de pagamento. 

185.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir integração com o Sistema de Contabilidade/tesouraria que 
permita a contabilização automática e baixa da folha de pagamento após fechamento, com as 
informações das naturezas de despesas; 

186.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emitir relatórios somente da folha complementar ou qualquer 
outra em separado (mensal, férias, rescisão, adiantamento salarial e 13º). 

187.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir ficha de registro de frequência, com as informações de faltas, 
afastamentos, férias, além dos sábados, domingos e feriados. 

188.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de contra cheques e informes IRRF via internet e/ou 
intranet 

GERAÇÃO DE ARQUIVOS E RELATÓRIOS DE INTERFACE COM OUTRAS ENTIDADES 

189.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivo para pagamento dos servidores para 
instituição (ões) financeira(s) conveniada(s), segundo seus padrões. 

190.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivos para importação por sistemas oficiais 
para emissão de declaração de informações e/ou recolhimento de contribuições/tributos incidentes 
sobre a folha de pagamento, como GFIP, DIRF, RAIS, MANAD, SIFGIS, SICOM, SIOPE conforme 
especificações definidas pelos órgãos oficiais competentes. 

191.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivos com dados dos segurados servidores e 
seus dependentes para fins de avaliação atuarial, no padrão definido pela entidade contratada. 

192.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de ficha financeira com salários de contribuições ao 
RGPS. 

193.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do extrato individualizado das contribuições dos 
segurados e do ente estatal ao RPPS, para atendimento à Portaria MPAS nº 4992/1999. 

194.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão dos anexos da Instrução Normativa TCE . 

195.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão das planilhas exigidas na fiscalização “in loco” do 
TCE . 

196.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exportação de dados, em arquivo magnético, para o 
cadastramento do servidor no PASEP, conforme convênio e layout do Banco do Brasil S.A., 
contemplando o lançamento automático do código do PASEP no cadastro dos servidores.  

197.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir exportação e importação de dados, conforme layout do Banco 
do Brasil S.A., para atender a convênio para pagamento do abono/rendimentos do PASEP, 
contemplando o lançamento automático do valor do abono/rendimentos para os servidores com 
cálculo na folha de pagamento.  

198.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios auxiliares para a digitação de prestação 
de contas. 

199.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a exportação de dados (csv/txt) para sistema de relógio de 
ponto, conforme layout da entidade prestadora do serviço de registro do ponto. 

RECURSOS HUMANOS 

200.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório da tabela salarial, com possibilidade de listar os 
servidores vinculados a cada nível/grau e ainda os servidores com salário/vencimento desvinculado da 
tabela salarial.  

201.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar progressão horizontal automática (com ou sem avaliação de 
desempenho) para alteração salarial/vencimento no cadastro dos servidores.  

202.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão individual de contratos trabalhistas/administrativos, 
conforme modelo previamente definido pelo órgão, a partir dos dados registrados no cadastro de 
pessoal.  
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203.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de termos aditivos de contratos possibilitando 
arquivamento dos documentos gerados no banco de dados.  

204.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relação de aniversariantes do mês e etiquetas 
com os respectivos endereços.  

205.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo endereço dos servidores, 
podendo ser emitido em modelo específico de etiqueta, disponibilizando sua emissão com opções de 
seleção de todos os servidores, e por agrupamento de servidores.  

206.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração em arquivo de dados cadastrais e de cálculos dos 
servidores, com no mínimo os seguintes dados: nome empresa, nome do servidor, matrícula, data de 
admissão, cargo, função, lotação, ficha orçamentária, fonte, salário contratual, salário do mês, salário 
família, INSS, IRRF, códigos de provento e desconto. 

207.  O SOFTWARE (sistema) deve viabilizar emissão de relatórios de servidores afastados e/ou em 
cessão, por código de afastamento, por data de início, por data de retorno ou por período do 
afastamento/cessão.  

208.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios de servidores por ficha/dotação 
orçamentária. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por ficha 
orçamentária, por forma de admissão, com opção de inclusão ou não dos servidores afastados, ou de 
apenas um dos filtros especificados. 

209.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios de pessoal admitido por concurso ou 
sem concurso. Disponibilizar sua emissão com opções de seleção de todos os servidores, por código 
de cargo efetivo, por unidade orçamentária, com opção de inclusão ou não de servidores afastados ou 
de apenas um dos filtros especificados.  

210.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios de servidores referente a férias 
regulamentares, contendo os períodos aquisitivos já gozados e os não gozados e para verificação de 
férias regulamentares de até dois períodos aquisitivos não gozados, com inclusão ou não dos 
servidores afastados. 

211.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de avisos e recibos de férias regulamentares dos 
servidores, com opção de impressão apenas do aviso, apenas recibo, ou ambos. Disponibilizar sua 
emissão com opções de impressão para todos os servidores com início de gozo de férias dentro do 
período selecionado ou impressão individual.  

212.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de termo de rescisão contratual com modelo 
definido pelo SOFTWARE e/ou conforme padrão definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

213.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios dos dependentes dos servidores. 
Disponibilizar este relatório com opções de seleção por servidores ou por agrupamentos de servidores.  

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL  

CADASTROS 

214.  Permitir a importação de dados cadastrais de funcionários efetivos, contratados, comissionados, 
aposentados e pensionistas viabilizando a consulta a informações pessoais, documentos e ficha 
financeira. 

215.  Permitir a importação dos dados de proventos e descontos utilizados nos outros órgãos que fazem 
parte do regime próprio viabilizando a consulta da correta incidência dos mesmos na base de 
previdência nas folhas de pagamento. 

PROCESSAMENTOS 

216.  Permitir a geração das guias de recolhimento da previdência, pagamento único e também como 
parcelamento, da parte do segurado e da empresa dos órgãos que fazem parte do regime próprio, no 
layout da CAIXA, assim como também a possibilidade de gerar os arquivos de remessa e de leitura 
dos arquivos de retorno dos pagamentos. 

RELATÓRIOS 

217.  1- Permitir a geração do relatório de Extrato Mensal por servidor ou unidade, de todas as 
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empresas e unidades ou somente das selecionadas, com informações de base e 
contribuição previdenciária. 

2- Permitir a geração do relatório de Folha Mensal, de todas as empresas e unidades ou 
somente das selecionadas, com informação da folha de pagamento para conferência dos 
valores de base e contribuição previdenciária, com os códigos que incidem ou não para a 
mesma. 

3- Permitir geração do extrato de contribuição por funcionário ou por Unidade, por CPF, e 
de determinado intervalo, com a remuneração, base previdenciária e desconto 
previdenciário. 

4- Permitir a geração do relatório de comparativo de Guia de Recolhimento da Previdência, 
para conferência dos valores de recolhimento de desconto previdenciário e parte 
patronal, por fonte, lotação, vínculo, secretaria, departamento e ficha. 

5- Permitir a geração da Guia de Recolhimento com os valores da contribuição dos 
servidores, contribuição do empregador, déficit atuarial e deduções se houver. 

6- Permitir a conferência das guias emitidas, anuladas, pagas ou à vencer através do 
relatório de Guias Emitidas. 

 

CONTABILIDADE E TESOURARIA 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

218.  O SOFTWARE de Planejamento de Governo, Contabilidade e Tesouraria deverá ser compatível com 
as exigências da Lei nº 4.320/1964, Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF), Lei complementar nº131, de 27 de maio e 2009, das portarias do Tesouro Nacional e em 
especial da portaria nº 437, de 12 de julho de 2012(destaca-se o plano de contas aplicadas ao setor 
público PCASP e as demonstrações contábeis ao setor público DCASP) e da Secretária de Orçamento 
Federal, e demais legislações pertinentes. Deverá ser capaz de permitir sua utilização, por todas as 
Unidades da CONTRATANTE simultaneamente, controlando o acesso e os procedimentos realizados, 
por cada uma delas, de modo a permitir a consolidação final de todos os dados. O SOFTWARE de 
Planejamento de Governo deverá atender, ainda, aos seguintes requisitos adicionais: 
 

PLANO PLURIANUAL - PPA 

219.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração do Plano Plurianual (PPA) de forma 
descentralizada, permitindo que o instituto possa  inserir no SOFTWARE, a parte do PPA que lhe 
caiba. 

220.  O SOFTWARE (sistema) deve conter as diretrizes ou macro objetivos de governo com a respectiva 
codificação, denominação e finalidade ou objetivo. 

221.  O SOFTWARE (sistema) deve conter os programas de governo com a sua codificação, denominação, 
objetivos, horizonte temporal (período de vigência - mês e ano de início e término), público-alvo, 
identificação do tipo do programa (finalístico de apoio administrativo ou operações especiais), 
indicadores com suas unidades de medida e índices atuais e futuro; 

222.  O SOFTWARE (sistema) deve conter as ações de governo com a sua codificação, identificando se é 
projeto, atividade ou operação especial, a denominação, as características sobre a sua vigência, o 
produto esperado (bem ou serviço), a unidade de medida, a meta física e financeira por exercício, as 
metas física e financeira e a unidade orçamentária responsável pela sua execução, permitindo mais de 
um vínculo orçamentário por ação; 

223.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório dos programas de governo cadastrados 

224.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir relatório das ações governamentais cadastradas 

225.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir demonstrativos contendo as informações cadastradas no PPA 
elaborado, explicitando os programas e as ações governamentais. 

226.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração dos anexos que o compõem, demonstrando as 
diretrizes de governo com suas finalidades e os seus respectivos programas, objetivos, e indicadores, 
seus dados financeiros e suas ações governamentais com as metas estabelecidas; 
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227.  O SOFTWARE (sistema) deve demonstrar um quadro sumário da despesa do PPA, até o nível de 
ação, separado por exercício do PPA; 

228.  O SOFTWARE (sistema) deve controlar nas contas do PCASP, a aprovação, as alterações, alocações 
em LOA e execuções do PPA. 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – LDO 

229.  O SOFTWARE (sistema) deve possuir um conjunto de tabelas de parametrização para criação dos 
anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como o Produto Interno Bruto (PIB) e os índices de 
inflação. 

230.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração da LDO de forma descentralizada, ou seja, 
permitindo que o instituto insira no SOFTWARE a parte da LDO que lhe caiba. 

231.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição das prioridades da Contratante para o exercício 
financeiro a que se refere à LDO com base nas ações previstas no PPA, conforme determina o § 2º, 
do art. 165, da CF/88, possibilitando a emissão do Demonstrativo das Metas e Prioridades. 

232.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos dados necessários para a geração do Anexo de 
Metas Fiscais, conforme as exigências contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 4º, da LRF, bem como 
possibilitar a emissão dos seguintes demonstrativos que o compõem, em valores correntes e 
constantes, conforme Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 
637/2012: 

• Demonstrativo I – Metas anuais, inclusive com a memória e metodologia de cálculo das metas 
anuais de receitas e despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida 
pública;  
• Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; 
• Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três 
exercícios anteriores; 
• Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido; 
• Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
• Demonstrativo VI – Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS; 
• Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita; 

         • Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter   continuado. 

233.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inserção no SOFTWARE da avaliação descritiva do 
cumprimento das metas relativas ao ano anterior, conforme o inciso I, do § 2º, do art. 4º, da LRF. 

234.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inserção no SOFTWARE da avaliação descritiva da situação 
financeira e atuarial dos fundos de natureza atuarial, conforme o inciso IV, do § 2º, do art. 4º, da LRF. 

235.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento dos dados para a geração do 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme exigência do § 3º, do art. 4º, da LRF, possibilitando a emissão do 
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, conforme Manual Técnico de Demonstrativos Fiscal 
aprovado pela Portaria STN nº 637/2012. 

236.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LDO com o 
PPA, conforme exigências do art. 166, § 4º, da CF/88. 

237.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inserção e a emissão da relação dos projetos, conforme art. 
45, parágrafo único da LRF. 

238.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a inclusão do número da LDO, com as respectivas datas de 
autorização e publicação, assim como a última alteração da LDO, assim como as datas de publicação 
e aprovação. 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

239.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração da proposta da LOA de forma descentralizada, 
possibilitando que o instituto insira no SOFTWARE, a parte da LOA que lhe caiba. 

240.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a elaboração da proposta orçamentária dos fundos especiais 
de forma segregada, conforme determinam as seguintes legislações: 

• Fundo Municipal de Saúde – art. 77, § 3º, do ADCT da CF/88; 
• Fundo Municipal de Assistência Social – art. 30, II, da Lei nº 8.742/1993; 
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         • Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – art. 88, IV, da Lei nº 8.069/1990. 

241.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a projeção das receitas para o ano em que se elabora a 
proposta orçamentária, considerando o comportamento das receitas próprias arrecadadas e das 
transferências recebidas, tomando-se por base o valor arrecadado até determinado mês do ano em 
execução, e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada. 

242.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a projeção das despesas para o ano em que se elabora a 
proposta orçamentária, considerando o comportamento das despesas empenhadas, tomando-se por 
base o valor empenhado até determinado mês do ano em execução, e permitir a atualização do 
conteúdo e da estrutura da proposta gerada. 

243.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar as naturezas de receitas orçamentárias e permitir a 
atualização, quando necessário, identificando no cadastro as categorias econômicas e os demais 
detalhamentos previstos na legislação. 

244.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a definição e cadastramento do detalhamento da natureza 
da receita orçamentária, quando necessário, conforme faculta a legislação, nas etapas de previsão e 
execução. 

245.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento da classificação institucional, 
composta por órgão(s), unidade(s) e subunidade(s). 

246.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar as funções e subfunções de governo previstas e permitir 
a atualização, quando necessário, conforme especificado na legislação. 

247.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar as contas de naturezas de despesas orçamentárias 
previstas na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, identificando a categoria 
econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. 

248.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a definição e cadastramento das destinações de recursos 
(fontes de recursos) previstos na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, 
identificando os identificadores de uso, os grupos de destinação de recursos, as especificações das 
destinações de recursos, e o detalhamento das destinações de recursos. 

249.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento do orçamento, com a classificação 
institucional, funcional, programática e econômica, possibilitando o detalhamento da natureza da 
despesa até o elemento, com os seus respectivos valores orçados. 

250.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a definição e cadastramento do orçamento, com a classificação 
institucional, funcional e programática, possibilitando o detalhamento da natureza da despesa até a 
modalidade de aplicação, conforme parametrização, e com os seus respectivos valores orçados, de 
acordo com o que prescreve a legislação. 

251.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a organização do orçamento da receita até o nível de fontes 
de recurso com os seus respectivos valores previstos. 

252.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a organização do orçamento da despesa em fichas (códigos 
reduzidos) com os seus respectivos valores fixados, detalhados até o nível de fonte de recurso. 

253.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LOA com 
os programas e ações do PPA, conforme exigências do inciso I, § 3º, art. 166 da CF/88 e art. 5º da 
LRF. 

254.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir o demonstrativo de compatibilidade da proposta da LOA com as 
metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO, conforme determina o inciso I, do art. 5º, da 
LRF. 

255.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir o demonstrativo das medidas de compensação a renúncias de 
receita e ao aumento de despesas de caráter continuado, conforme determina o inciso II, do art. 5º, da 
LRF. 

256.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar que o sistema atualize de forma automática todos os valores 
das Ações do PPA de acordo com o valor orçado na LOA. 

257.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática dos valores das receitas e despesas 
vinculadas a cada fonte de recursos previstos na proposta orçamentária. 
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258.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a apuração automática da Receita Corrente Líquida prevista 
na proposta orçamentária. 

259.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios do orçamento, contendo o rol de 
projetos e atividades incluídos na LOA. 

260.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as funções de governo 
cadastradas. 

261.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as subfunções de governo 
cadastradas. 

262.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as naturezas de despesas 
cadastradas. 

263.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as naturezas de receitas 
cadastradas. 

264.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as Fontes de Recursos 
cadastradas 

265.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão da relação das unidades administrativas com a 
descrição sucinta de suas principais finalidades, com a indicação da respectiva legislação, conforme 
determina o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320/1964. 

266.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de tabelas explicativas, conforme determina o inciso 
III, do art. 22, da Lei nº 4.320/1964, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, 
em colunas distintas e para fins de comparação: 

a) a receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a 
proposta; 
b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
c) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
d) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. 

267.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do sumário da receita por fontes e da despesa por 
funções de governo, conforme determina o inciso I, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

268.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 1 – Demonstrativo da receita e despesa 
segundo as categorias econômicas, conforme determina o inciso II, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 
4.320/1964 

269.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 2 – Demonstrativo da receita segundo as 
categorias econômicas e da despesa por órgãos e unidades orçamentárias e por categoria econômica, 
conforme determinam os incisos III e IV do § 1º do art. 2º, combinado com o art. 8º, ambos da Lei nº 
4.320/1964. 

270.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 6 – Programa de Trabalho, conforme 
determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

271.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – 
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades, conforme determina o 
inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

272.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por 
Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos, de acordo com o inciso II, do 
§ 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

273.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por 
Órgãos e Funções, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

274.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do quadro demonstrativo do programa anual de 
trabalho do governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços, conforme 
determina o inciso III, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964. 

275.  O SOFTWARE (sistema) deve realizar o controle nas contas do PCASP da previsão inicial da receita e 
despesa, assim como o acompanhamento da sua execução, conforme o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público; 
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276.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar refazer a numeração das fichas, organizando por órgão, 
unidade, função, subfunção, programa e projeto atividade. 

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 

277.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a integração da LOA com o SOFTWARE de Contabilidade 
Pública e Tesouraria que deverá incorporar e executar o orçamento, após aprovação do Poder 
Legislativo. 

278.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o desdobramento de cada natureza de receita prevista na 
LOA em metas bimestrais de arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF. 

279.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias, o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal 
de desembolso, conforme determina o caput do art. 8º da LRF. 

280.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a limitação de empenhos e movimentação financeira, nas 
hipóteses previstas no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31 da LRF. 

281.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a distribuição da despesa orçamentária em cotas mensais 
por grupos de despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, conforme a 
vinculação dos recursos, permitindo o remanejamento quando necessário, conforme determina o art. 
47 da Lei nº 4.320/1964. 

282.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a disponibilização de cotas para as transferências 
financeiras e pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade financeira, a fim de garantir o 
equilíbrio das contas públicas. 

283.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o gerenciamento do orçamento por meio das cotas mensais, 
possibilitando o controle do Fluxo de Caixa previsto, de forma integrada com as metas de arrecadação 
e com o cronograma de desembolso. 

284.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e a emissão de bloqueio de saldo orçamentário para 
realização de processo de licitação, integrado com o SOFTWARE de Compras e Licitações. 

285.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e a emissão de bloqueio de saldo orçamentário para 
realização de abertura de créditos adicionais, integrado com o SOFTWARE de Planejamento de 
Governo. 

286.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de remanejamento, transferência e transposição de 
créditos orçamentários, exigindo a informação da legislação de autorização, de acordo com o art. 167, 
inciso VI da CF/88. 

287.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro e emissão de relatórios em ordem cronológica de 
créditos adicionais nas modalidades de crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário, 
com suas respectivas fontes de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou 
operação de crédito), identificando o número da lei autorizativa e sua espécie (lei orçamentária ou lei 
específica), exigindo a informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das 
alterações de valores, conforme determina a CF/88 e a Lei nº 4.320/1964. 

288.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de decreto de créditos adicionais (crédito 
suplementar, crédito especial e crédito extraordinário), em formato PDF, especificando a respectiva 
fonte de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou operação de crédito). 

289.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de decreto de remanejamento, transferência e 
transposição, em formato PDF. 

290.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme 
autorizado na Lei Orçamentária Anual. 

291.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a visualização dos limites de crédito adicionais utilizados, 
exibindo mensagem ao usuário quando o limite autorizado estiver sendo ultrapassado em 
conformidade com a LOA aprovada pelo legislativo, a qualquer momento da execução contábil. 

292.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a execução, controle e avaliação dos instrumentos de 
definição do planejamento (PPA, LDO e LOA), aprovados pelo Poder Legislativo. 

293.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios dos bloqueios vigentes por unidade 
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orçamentária. 

294.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a consolidação das contas mensais do legislativo, 
administração indireta, fundos especiais e autarquias para importação de dados para o TCE e SISTN. 

295.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a integração com o SOFTWARE de Almoxarifado, para que 
realize a carga das movimentações pertinentes a este setor para contabilizar as Variações 
Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, que afetarão os Balanços Contábeis;  
Permitir também a integração com o SOFTWARE de Patrimônio, para que realize a carga das 
movimentações pertinentes a este setor para contabilizar as Variações Patrimoniais Aumentativas e 
Diminutivas, que afetarão os Balanços Contábeis; 

CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 

296.  O SOFTWARE de Planejamento de Governo, Contabilidade e Tesouraria deverá ser compatível com 
as exigências da Lei nº 4.320/1964, Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF), Lei complementar nº131, de 27 de maio e 2009, das portarias do Tesouro Nacional e em 
especial da portaria nº 437, de 12 de julho de 2012 (destaca-se o plano de contas aplicadas ao setor 
público PCASP e as demonstrações contábeis ao setor público DCASP) e da Secretária de Orçamento 
Federal, e demais legislações pertinentes.  

297.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar adoção do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, com especificação e aplicação de atributo (indicador de superávit financeiro), em 
conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP 7ª edição e a 
Portaria 634 da STN. 

298.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar disponibilização das Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público – DCASP, obrigatórias a partir de 2014, conforme portaria 634 da STN. 

299.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar permitir a criação e ou alteração de transações contábeis, 
face às necessidades e ou possíveis modificações quanto aos procedimentos contábeis, a partir da 6ª 
edição do MCASP. 

300.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar disponibilização e aplicação dos procedimentos contábeis 
aplicados ao setor público conforme o MCASP. 

301.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar apresentar transações referentes aos PCO, obrigatórios a 
partir de 2014, com geração de lançamentos contábeis automáticos de natureza orçamentária, 
patrimonial e de controle. 

302.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar apresentar transações referentes aos PCE, conforme 
publicação do MCASP - 5° edição e de observância obrigatória a partir da 6ª edição, referentes ao 
FUNDEB, Operações de Crédito, RPPS, Dívida Ativa e Consórcios. 

303.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar apresentar transações referentes aos PCP, no que se refere 
ao reconhecimento de créditos a receber, provisão, reavaliação, depreciação, amortização e exaustão, 
ainda que esses procedimentos tenham seus prazos finais de implantação e normatização a serem 
estabelecidos pela STN, conforme Portaria 634. 

304.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar ser capaz de permitir sua utilização, por todas as Unidades 
da CONTRATANTE simultaneamente, controlando o acesso e os procedimentos realizados, por cada 
uma delas, de modo a permitir a consolidação final de todos os dados.  

CONTABILIDADE 

305.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a abertura do exercício financeiro com a 
reutilização de definições e parâmetros do exercício anterior. 

306.  O SOFTWARE (sistema) deve eliminar na consolidação todas as contas intra orçamentárias, a nível 
patrimonial, contas que iniciam com 1,2,3 e 4. 

307.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá assegurar que as contas só recebam lançamentos 
contábeis no último nível de desdobramento do plano de contas utilizado. 

308.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá assegurar a adequação e compatibilidade do plano 
de Contas aos propostos pela União e pelo TCE/. 

309.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a definição e cadastramento anual das 
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contas bancárias nas quais a CONTRATANTE realiza a movimentação financeira, identificando a 
agência, o número da conta, com associação, por conta, ao plano de contas, possibilitando a criação 
de um código reduzido para cada conta, visando facilitar os procedimentos de entrada de dados e de 
conferências, e possibilitando a definição de parâmetros para atender as identificações de conta 
movimento ou conta de aplicação. 

310.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá a apuração, em tempo real, dos saldos das contas 
financeiras e patrimoniais componentes do plano de contas na data informada pelo usuário. 

311.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir o cadastro de credores/fornecedores da 
CONTRATANTE, integrado com os demais Softwares. 

312.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração da Contabilidade com o 
SOFTWARE de Planejamento, incorporando os instrumentos de definição do planejamento (PPA, LDO 
e LOA), aprovados pelo Poder Legislativo, e possibilitando a sua execução. 

313.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração da Contabilidade com o 
SOFTWARE de Planejamento, incorporando os instrumentos de execução do planejamento (metas 
bimestrais de arrecadação, programação financeira, cronograma de desembolso, cotas, bloqueios, 
créditos adicionais, remanejamentos e transposições). 

314.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração com o SOFTWARE de 
Compras e Licitações para a geração automática de reserva de dotação quando da abertura de um 
processo licitatório. 

315.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração com o SOFTWARE de 
Compras e Licitações para a reserva de dotações, o empenhamento, automático, de processos de 
compras já concluídos e disponibilizados para empenhamento. 

316.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a integração com o SOFTWARE de Pessoal, 
para o empenhamento, automático, da folha de pagamento processada e encerrada. 

EMPENHO 

317.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir o empenhamento nas modalidades 
ordinário, global e por estimativa, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964, possibilitando a integração 
com o SOFTWARE de Planejamento por meio do controle das cotas mensais e do cronograma mensal 
de desembolso de empenho, de forma a possibilitar o controle do fluxo de caixa. 

318.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar o controle de saldos de dotações 
orçamentárias, impedindo o empenhamento, caso estes saldos sejam inferiores aos valores que se 
deseja empenhar. 

319.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos 
orçamentários disponíveis na data informada pelo usuário. 

320.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar o cadastro de empenhos de despesa 
com controle de numeração sequencial e cronológico. 

321.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a realização e o controle das anulações e 
complementações das notas de empenhos da despesa. 

322.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá possibilitar o cadastro e controle de parcelas das 
notas de empenho globais ou por estimativa, por meio de notas de subempenhos. 

323.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a emissão da nota de empenho de forma 
descentralizada, mediante tramitação eletrônica. 

324.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir emissão da nota de anulação e empenho eletronicamente na 
execução contratual pelo setor responsável pela formalização dos termos aditivos, assim como novos 
empenhos, caso necessário. 

325.  O SOFTWARE (sistema) deverá possibilitar a realização de consulta “extrato de empenho”, 
visualizando, para o empenho selecionado, os seus dados e sua movimentação (se houver), 
anulações, subempenhos, liquidações e pagamentos efetuados com possibilidades de impressão. 

326.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a consulta de empenhos cadastrados por: credor, código do 
empenho, dotação orçamentária, data de empenho, processo de compra, processo de licitação, 
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requisição de empenho, fonte de recursos, unidade orçamentária e natureza da despesa com 
possibilidades de impressão. 

327.  O SOFTWARE (sistema) deverá permitir a emissão de relatório de empenhos anulados. 

328.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar deverá permitir a emissão de relatório contendo o extrato de 
um determinado empenho, contendo as seguintes informações: tipo e número do empenho, data do 
empenho, valor do empenho, saldo do empenho, data da liquidação, valor da liquidação, data de 
pagamento, valor pago. 

329.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório analítico de empenhos pagos e a 
pagar , por natureza da despesa, por conta financeira, por unidade orçamentária, por data de emissão, 
por credor/fornecedor, por fonte de recursos, possibilitando a seleção somente das despesas 
orçamentárias ou extraorçamentárias, liquidadas ou não liquidadas, com a funcionalidade de ordenar 
os empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo a pagar e por data 
de emissão, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número 
do empenho, data do empenho, data da liquidação, data do vencimento, data da programação de 
pagamento, saldo a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, unidade orçamentária, se for o 
caso, e natureza da despesa. 

330.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos empenhos por estimativa e global que contenham 
saldo, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do 
empenho, histórico, data da programação de pagamento e saldo a pagar. 

331.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
unidade orçamentária, se for o caso, contendo as seguintes informações básicas: classificação 
orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho e saldo a pagar. 

332.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
fonte de recursos, contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, classificação 
orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho e saldo a pagar. 

333.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
unidade orçamentária e grupo de natureza da despesa. 

334.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar por 
fonte de recursos, contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, nome do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da liquidação e saldo a pagar do 
empenho. 

335.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório de empenhos pagos e a pagar com a 
opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular, num intervalo de 
datas, e que tenha as seguintes informações: data de vencimento do empenho, número do empenho, 
subempenho associado ao empenho, valor do empenho ou subempenho e nome do 
credor/fornecedor. 

336.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir cadastro de descontos nas Notas de Empenho, Notas de 
Liquidação de Despesas, Notas de pagamento e Ordens de Pagamento, Sub-Empenho e Pagamento 
(INSS, IRRF, ISSQN, etc.); assim como a emissão de notas de pagamento para os empenhos 
ordinários, subempenhos e restos a pagar. 

337.  O SOFTWARE (sistema) deve emitir alterações de Histórico, Descontos, Credor nas Notas de 
Empenho, Sub-Empenho e Pagamento. 

338.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a definição e cadastramento dos desdobramentos dos 
elementos de despesa previstos na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, 
conforme especificado na legislação. 

339.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o detalhamento dos elementos de despesa para fins de 
utilização pela contratante, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o processo de 
apropriação contábil da despesa, conforme estabelecido na Portaria nº 448/2002 da STN. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

340.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar os 
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pagamentos das despesas extras orçamentárias. 

LIQUIDAÇÃO 

341.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive 
daquelas inscritas em restos a pagar não processados, possibilitando o registro nos sistemas 
orçamentário e financeiro. 

342.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão da nota de liquidação da despesa. 

ORDENAÇÃO DE PAGAMENTO 

343.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de recibo de pagamento.  

RESTOS A PAGAR 

344.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a realização e o controle de inscrições de empenhos em 
restos a pagar, de forma automática, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 da 
Lei nº 4.320/1964. Deve possibilitar também o restabelecimento de Restos a Pagar. 

345.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não 
processados, conforme determina o parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4.320/1964 

346.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da 
nota de empenho, o credor e o valor do documento cancelado, possibilitando a descrição do memorial 
justificativo e a sua impressão, com os respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial. 

347.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida 
flutuante, possibilitando a descrição do histórico justificativo, com os respectivos registros nos sistemas 
financeiro e patrimonial. 

CONTABILIZAÇÃO E RELATÓRIOS 

348.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a consulta de lançamentos contábeis por número de 
lançamento, por número de documento, por data ou por período. 

349.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da 
contabilidade, através de senhas específicas para este procedimento, até o mês desejado. 

350.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a inscrição da dívida fundada, com possibilidade de 
cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas. 

351.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela 
CONTRATANTE com credores/fornecedores. 

352.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado. 

353.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório contendo as contas bancárias 
cadastradas. 

354.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório contendo os históricos padrões 
cadastrados. 

355.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores 
cadastrados. 

356.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de 
um credor/fornecedor, contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, tipo e 
número de empenho e seus respectivos subempenhos, anulações, quando for o caso, data do 
empenho/subempenhos/anulações, valor do empenho/subempenhos/anulações, data de pagamento 
do empenho/subempenhos e saldo do empenho/subempenhos. 

357.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo todas as despesas extras 
orçamentárias a pagar por ordem alfabética de credor/fornecedor. 

358.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo somente as despesas extras 
orçamentárias a pagar de exercícios anteriores, por ordem alfabética de credor/fornecedor. 

359.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, 
possibilitando a seleção por credor/fornecedor, por natureza da despesa, por conta financeira, por 
unidade orçamentária, por ficha, por data, possibilitando a seleção somente das despesas 
orçamentárias ou extraorçamentárias, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de 
credor/fornecedor, por data, por natureza da despesa, contendo as seguintes informações básicas: 
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código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data do pagamento, 
classificação orçamentária, valor e histórico. 

360.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de empenhos pagos por 
credor/fornecedor, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, 
número do empenho, data do empenho, data do pagamento, número do lançamento contábil, 
documento bancário, valor e histórico. 

361.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de empenhos pagos para 
preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), contendo as seguintes 
informações básicas: nome e número do CPF ou CNPJ do credor/fornecedor, número do empenho, 
data do pagamento, valor do empenho. 

362.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório das notas de empenhos pagas para 
possibilitar o arquivamento da despesa, demonstrando a classificação orçamentária, a data do 
pagamento, o nome do credor/fornecedor, o número da nota de empenho e o valor pago, 
possibilitando o ordenamento, em separado, dos empenhos e folhas de pagamento 

363.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório contendo as ordens de pagamentos 
pagas ordenadas por conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de contas, a 
data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, o número da ordem de pagamento, a fonte 
de recursos e o valor, de forma a possibilitar o arquivamento da despesa. 

364.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa 
com a opção de selecionar uma ou mais natureza de despesa em um intervalo de datas e que tenha 
as seguintes informações: data do empenho, número do empenho, valor do empenho, valor pago do 
empenho, valor a pagar do empenho e nome do credor/fornecedor. 

365.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) de empenhos inscritos em restos a 
pagar, com a funcionalidade de separar empenhos processados de empenhos não-processados e que 
tenha as seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, 
valor pago e saldo a pagar. 

366.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) de créditos e anulações 
orçamentárias contendo os códigos numéricos, as descrições e os valores das dotações 
orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, especial, extraordinário) e a 
fonte de recursos (por anulação, por superávit, por excesso de arrecadação ou por operações de 
crédito). 

367.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) que demonstre as despesas 
orçamentárias com a opção de filtros por credor e por ficha e que tenha as seguintes informações: 
data de pagamento, nome do credor/fornecedor, tipo e número do empenho, documento apresentado 
pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago. 

368.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) que demonstre as despesas extras 
orçamentárias com a opção de filtros por credor e por conta e que tenha as seguintes informações: 
data de pagamento, nome do credor/fornecedor, número da ordem de pagamento, documento fiscal 
apresentado pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago. 

369.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório(s) que demonstre os valores 
empenhados com a opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular e 
que apresente as seguintes informações: número do empenho, data do empenho, nome do 
credor/fornecedor, valor do empenho, valor anulado do empenho, valor pago do empenho, valor 
liquidado a pagar do empenho e valor restante a pagar do empenho. 

370.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório(s) mensal, da execução orçamentária por 
elementos de despesa por projetos e atividades, e que apresente as seguintes informações: elemento 
de despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos e anulações realizadas, 
saldo orçamentário resultante após os créditos e anulações, valores empenhados no mês e até o mês, 
saldo orçamentário resultante após o empenhamento. 

371.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório(s) de extrato de dotações orçamentárias 
com a possibilidade de escolha de intervalos de datas e de seleção da dotação orçamentária ou ficha 
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desejada e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou dotação orçamentária, saldo 
anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados do relatório, data da movimentação na 
dotação orçamentária, histórico e credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e 
anulações realizados no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da dotação após 
cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados na dotação orçamentária. 

372.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias a 
partir de uma data indicada, com opção de escolha da dotação desejada, e que tenha as seguintes 
informações: codificação completa da conta de despesa, codificação resumida da despesa (ficha), 
descrição da conta de despesa e saldo orçamentário da conta de despesa. 

373.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, , mensalmente e 
que tenha as seguintes informações: código da conta de receita, descrição da conta de receita, 
recebimentos realizados no mês e recebimentos acumulados até o mês. 

374.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados  
individuais, por órgãos de governo, categoria e grupo de despesa, contendo informações da despesa 
orçada, empenhada, liquidada e paga, permitindo visualizar por sub elemento de despesa e fonte de 
recurso.  

375.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a geração de arquivo para importação no programa Receita 
Federal referente à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) de prestadores de 
serviços. 

RELATÓRIOS GERAIS 

376.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil  contendo 
demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo 
Anexo 1 da Lei nº 4.320/1964. 

377.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil,, contendo o 
resumo geral da receita, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da Lei nº 4.320/1964, com 
alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985. 

378.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório da execução contábil, por valores 
empenhados, por valores pagos ou por valores liquidados com a possibilidade de escolha do mês ou 
até o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 2, da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo III à 
Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985. 

379.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil,  contendo os 
programas de trabalho dos órgãos de governo, nos moldes definidos pelo Anexo 6 da Lei nº 
4.320/1964. 

380.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil,  contendo a 
despesa por funções, sub-funções e programas, nos moldes definidos pelo Anexo 7 da Lei nº 
4.320/1964. 

381.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, contendo a 
despesa por funções, sub-funções e programas, conforme o vínculo com os recursos, nos moldes 
definidos pelo Anexo 8 da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 
04/02/1985. 

382.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil,  contendo o 
comparativo da receita orçada com a arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da Lei nº 
4.320/1964. 

383.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, por projetos e 
atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo 
Anexo 11 da Lei nº 4.320/1964. 

384.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução orçamentária, com a 
opção de selecionar o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 12 de acordo com o MCASP (balanço 
orçamentário). 

385.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório do Balanço Financeiro de acordo com o 
MCASP. 
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386.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 14 de acordo com o MCASP (balanço patrimonial). 

387.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 15 de acordo com o MCASP (demonstração das variações 
patrimoniais). 

388.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 16 (demonstração da dívida fundada interna). 

389.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 17 (demonstração da dívida flutuante). 

390.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Demonstrativo das Receitas de Operações de 
Crédito, se houver. 

391.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil,  por projetos e 
atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada. 

392.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução contábil, com a 
demonstração dos créditos adicionais abertos no exercício, identificando a lei autorizativa, o decreto 
de abertura, a data de abertura, as respectivas origem de recursos e valores. 

393.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução contábil, contendo 
demonstração da despesa orçada, despesa empenhada, liquidada e paga por classificação 
orçamentária até o nível dos elementos de despesa. 

394.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente e acumulado 
no exercício, a base de cálculo para apuração do valor a ser recolhido para o PASEP, de acordo com 
parametrização realizada pelo usuário. 

395.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente exercício, os 
valores retidos para o PASEP. 

396.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 
dos demonstrativos que o acompanham, conforme anexos I a XVIII do Manual Técnico de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria STN nº 677/2012. 

397.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Balancete da Receita, contendo a receita 
prevista, a arrecadada no mês e até o mês. 

398.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão do Balancete Financeiro mensal, contendo a receita 
orçamentária e extra orçamentária realizada no mês e até o mês e a despesa orçamentária e extra 
orçamentária realizada no mês e até o mês, e os saldos bancários e do caixa do período anterior e 
para o período seguinte. 

399.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório de receitas e despesas que interferem 
na movimentação patrimonial para confrontação com as movimentações processadas pelo Setor de 
Patrimônio e de Arrecadação. 

400.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a realização do encerramento do exercício, com as respectivas 
transferências de saldos para o exercício seguinte. 

401.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar endereço eletrônico para a publicação das contas 
públicas, conforme exigido pelo Tribunal de Contas da União, Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Tribunal de Contas do Estado. 

402.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de arquivos de texto (. txt), de acordo com a 
especificação do formato de importação definida pelo TCE-, visando a importação de dados para  . 

403.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de arquivos de texto (. ou pdf) para a publicação 
de relatórios obrigatórios de prestação de contas para atender os Arts. 52 e 53 (Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária) e Arts. 54 e 55 (Relatório de Gestão Fiscal) da LRF e a Lei nº 9.755/1998, 
regulamentada pela Instrução Normativa TCU nº 28/1999. 

404.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir digitação de notas explicativas. 

405.  O SOFTWARE (sistema) deve disponibilizar endereço eletrônico, em tempo real, informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em atendimento a LC 131/2009 e 
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Decreto 7.185/2010 e Lei de acesso a informação 12.527/2011, contendo: 
- quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
- quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 
referente a recursos extraordinários; 
- relação e identificação de contratos; 
  - relação e identificação de processos licitatórios; 
  - relação e identificação de pessoal. 
  - outros que a lei relacionar 

TESOURARIA 

406.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir integração com o SOFTWARE de contabilidade para a 
contabilização da baixa automática dos empenhos e ordens de pagamentos da folha de pagamento, 
com as respectivas retenções. Desde que tenha sido utilizada o empenhamento automático da folha 
de pagamento. 

407.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias 
na data informada pelo usuário. 

408.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas, incluindo 
as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio 
de caixa, cheque, ordem bancária e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos 
da despesa e da conta bancária. 

409.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o controle de pagamento das ordens de pagamento extra 
orçamentárias do exercício, com as respectivas contrapartidas financeiras com opção obrigatória de 
pagamento por caixa, cheque borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de 
recursos da despesa e da conta bancária. 

410.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em 
que a CONTRATANTE mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco. 

411.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos. 

412.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias 
realizadas. 

413.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária 
eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema 
bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de 
forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credor-
fornecedores. 

414.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de cheques, com baixas automáticas para os 
respectivos documentos de despesa, para controle de conciliação bancária das contas-correntes. 

415.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de débitos em contas-correntes regulares e a 
regularizar para controle de conciliação bancária das contas-correntes. 

416.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de créditos em contas-correntes regulares e a 
regularizar para controle de conciliação bancária das contas-correntes. 

417.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir estorno de lançamentos contábeis. 

418.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações 
financeiras. 

419.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações 
financeiras. 

420.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a conciliação das contas bancárias, identificado os itens 
lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e 
não lançados pela contabilidade conforme moldes do TCE-J. 

421.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias. 
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422.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o controle geral de movimentação de saldo de caixa com 
visualização de entradas e saídas de numerário. 

423.  O SOFTWARE (sistema) deve possibilitar o encerramento diário da tesouraria após conciliação dos 
lançamentos de movimentação financeira. 

424.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente 
definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extras 
orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de 
receita e os valores arrecadados. 

425.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente 
definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extras 
orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem 
de pagamento e os valores pagos. 

426.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução financeira, com a opção 
de seleção da conta corrente desejada e do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a 
movimentação, em extrato, destas contas-correntes bancárias, com as seguintes informações: código 
do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na contracorrente bancária, data de cada 
lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a 
crédito. 

427.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução financeira, com a opção 
de seleção da conta corrente desejada e do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a 
movimentação de aplicações financeiras e resgates realizados nestas contas-correntes, com as 
seguintes informações: código do banco, número da contracorrente bancária, saldo anterior aplicado 
na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo 
resultante após cada lançamento a débito ou a crédito. 

428.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatórios da execução financeira, com a opção 
de seleção do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a movimentação do caixa com as 
seguintes informações: saldo anterior no caixa data de cada lançamento, valores debitados e 
creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito. 

429.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão do Boletim Diário de Caixa, após conciliação das 
contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas-
correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e 
extra orçamentários). 

430.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução financeira, mensais, 
contendo os resultados consolidados de todas as contas-correntes e movimentações de caixa com 
resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários) de numerário 
(movimento mensal de caixa e bancos). 

431.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatórios da execução financeira, por intervalos de 
datas pretendida e por conta corrente bancária selecionada, que demonstre a conciliação de 
movimento em contas-corrente bancárias. 

432.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a 
movimentação financeira do período e os saldos para o período seguinte de todas as contas. 

433.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir o fechamento da movimentação financeira diária até o dia 
desejado, bem como a sua reabertura, desde que o mês não esteja encerrado no setor contábil. 

434.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de 
datas pretendidas, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de 
ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do tipo da 
movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimentação (livro de tesouraria). 

435.  O SOFTWARE (sistema) deve permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de 
datas pretendidas, que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionadas, com as 
seguintes informações: código da conta , data do lançamento na conta, histórico do lançamento, 
valores lançados a débito e a crédito na conta e saldos inicial e final da conta do plano de contas (livro 
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razão); 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

436.  O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA deve trabalhar em conjunto com o sistema de contabilidade e 
atender a LEI DE TEMPO REAL. 

437.  O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA deve possibilitar o envio diário de informações sem a necessidade 
de intervenção por parte do contador (Envio Automático), em horário pré determinado no site da 
Autarquia. 

438.  O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA deve atender as demandas indicadas nas avaliações realizadas 
pelo Ministério Público (MP) com base na Lei de Acesso a Informação no site da Autarquia. 

   
 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
 
O cronograma de implantação estipula os prazos de implantação dos sistemas, treinamento de usuários, 
importação de dados cadastrais dos sistemas anteriores para os propostos, reuniões de atualizações e visitas in 
loco. 
Deverão ser consideradas, para efeitos de prazo, as atividades que interferem no início financeiro do exercício 
de 2018. 
- Prazo de Implantação do Sistema: 
 
O prazo para a implantação do sistema será de 30 (trinta) dias; 
 
 IMPLANTAÇÃO 
 
1. O Sistema de Gestão Pública Municipal será implementado no Instituto de Previdência de Carandaí 
2. São estimados no mínimo 3 usuários diretos na operacionalidade dos sistemas. 
3. Prazo de implantação: a empresa vencedora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para implantação dos 
softwares pretendidos com referencia ao exercício 2018 (janeiro a maio). 
4. Toda conversão de dados cadastrais deverá ser realizada através de dados em forma de txt fornecido pela 
contratante. 
5.  A Autarquia poderá fornecer informações complementares através de documentos oficiais existentes. 
 
INFRAESTRUTURA 
 
1. O Instituto de Previdência ficará responsável pela adequação dos locais e equipamentos para utilização do 
sistema pelos seus usuários no âmbito da Gestão Municipal. 
2.  A adequação compreende a rede lógica e elétrica, mobiliário, microcomputadores, impressoras, link de 
internet e demais insumos necessários para o perfeito funcionamento do Sistema de Gestão Municipal 
pretendido. 
 
SEGURANÇA 
 
1. O sistema deverá permitir o cadastro dos logins e das senhas dos usuários que terão acesso as suas 
funcionalidades. 
2.  Deverá permitir o cadastro de grupos de acesso e a vinculação de usuários cadastrados a cada grupo. 
3.  Deverá permitir o cadastro e a manutenção dos módulos, funcionalidades e de todas as ações pertinentes a 
essas funcionalidades, bem como das telas do sistema, para que seja possível permitir ou negar acesso a cada 
uma delas. 
4. Deverá permitir ainda o cadastro dos demais componentes das telas que por ventura necessitem de acesso 
restrito a determinados grupos ou usuários. 
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5. O sistema deverá permitir o gerenciamento dos acessos dos usuários, permitindo o estabelecimento de quais 
módulos, programas e ações de programa cada usuário ou grupo de usuários poderá acessar. 
6. Para cada usuário, deverá permitir liberar determinadas funcionalidades, além daquelas já permitidas para o 
grupo ao qual o usuário pertence. 
 Instalação e Manutenção dos Sistemas Aplicativos 

 Instalar nas estações de trabalho, definidas pela Autarquia, os módulos contratados necessários ao 
desempenho das atividades de cada servidor; 

 Suporte ao usuário para solução de dúvidas, ocorrências de problemas não previstos e adequação de 
configuração; 

 Manutenção corretiva para a pronta correção de erros nos sistemas aplicativos; 

 Implementação Legal de novas funções ou adequação das existentes para atendimento à modificação 
de legislação municipal, estadual ou federal, com respectiva adequação de fórmula de cálculo e 
parametrização de cadastros e tabelas; 

 Disponibilização de novas versões dos sistemas aplicativos contratados, nas quais tenham sido 
agregadas melhorias ou implementadas novas funções; 

 
 SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

 A implementação da Solução abrange as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas em 
etapas e realizadas em paralelo, e de responsabilidade da Contratada. Diagnóstico do ambiente de 
informações e equipamentos no município, voltado para a implementação da Solução. 

 O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que forem necessários ao bom 
desempenho do sistema locado (levantamento total ou complementação de dados), é responsabilidade 
da Proponente vencedora, provedora da Solução, sob orientação e suporte da Autarquia, inclusive o 
levantamento de procedimentos e normas inerentes a cada aplicativo.  

 Quando houver a necessidade da mudança de procedimentos e normas internas da Administração, as 
mesmas deverão ser submetidas à aprovação e validação da Comissão Interna de Validação da 
Autarquia. 

 A migração cadastral e o aproveitamento de dados informatizados, porventura já existentes, são de 
responsabilidade da empresa fornecedora da Solução, respaldada por garantia contratual em relação à 
disponibilização desses dados pela contratante. Nos casos em que houver a necessidade de 
complementação dos dados através de digitação, essa será de responsabilidade do Município com o 
suporte da vencedora.   

 Deverá a proponente realizar visita técnica para melhor entendimento dos dados existente para 
posteriores migrações de dados cadastrais e formalização da proposta técnica e de preço. 

 Instalação e preparação da operação de todos os sistemas aplicativos componentes da solução. 

 Acompanhamento do uso inicial dos sistemas aplicativos se dará por período necessário ao perfeito 
domínio pelos usuários da operacionalidade dos mesmos.. 

 
Treinamento 
 

 O treinamento poderá, conforme acordo entre a contratante e a empresa fornecedora da Solução, ser 
ministrado nas dependências de uma ou de outra ou em centros de treinamento de terceiros, segundo 
cronogramas estabelecidos em conjunto com a Autarquia Municipal.  

 Toda implantação e treinamento dos servidores municipais serão de responsabilidade da Proponente, 
inclusive pessoal para treinamento, exceto, custo de viagem e alimentação dos servidores quando 
esses forem fora do município 

 Nos caso em que houver substituição de funcionários já treinados, serão pagas pela contratante as 
despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem durante o tempo em que os técnicos da 
contratada estiverem à disposição da mesma. 
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

 Durante a sua vigência o contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor devidamente autorizado 
para tal, representando o CONTRATANTE. 

 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas 
ao Secretário responsável da CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

 Além do acompanhamento e da fiscalização, o gestor do contrato designado pela CONTRATANTE 
poderá, ainda, sustar qualquer execução que esteja em desacordo com o especificado, sempre que 
essa medida se tornar necessária. 

 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do contrato, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas 
responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do objeto 
contratual, diretamente ou por prepostos designados. 

 Não será permitida a terceirização total ou parcial do objeto licitado. 
 
6. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
6.1 – A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 
 

Item Unidade Descrição Valor Mês Valor Total 

1 12 meses Fundo de Previdência 
Prestação de serviço continuo de tecnologia da 
informação, para implementação de uma solução 
completa para gestão pública municipal, que 
compreenda os módulo de : 
1. Planejamento 
orçamentário............................................  2. 
Contabilidade e tesouraria.............................................         
3. Pessoal e recursos humanos........................................   
4. Compras e Licitações ................................................... 
5. Patrimônio....................................................................... 
6. Almoxarifado................................................................ 
7. Previdenciário............................................................... 
 

 
 
 
R$ 3.000,00 

 
 
 
R$ 36.000,00 

Total do item (1) .................................................................................................................................  R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

2 01 Serv. Migração dos exercícios anteriores 
Prestação de serviços de migração de informações dos 
exercícios anteriores que se fizerem necessários para à 
administração. 

R$ 5.0000,00 

 

 

 

Total do item (2) .......................................................................................................................................  R$ 5.000,00 

Valor Global da proposta por extenso do lote (1+2): R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) R$ 41.000,00 
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6.2 - O Preço deverá ser firmado sobre o menor valor Global da proposta, no somatório de (1+2). 
 
6.3 – O valor descriminado na planilha é o máximo que a Instituto de Previdência pagará pelo lote. 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
I - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
II - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Instituto de Previdência for compelido a 
responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
III - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos ao Contrato;  
IV - Comunicar imediatamente à Instituto de Previdência qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do objeto licitado; 
V - Fornecer números telefônicos, números de pager ou outros meios igualmente eficazes, para contato da 
Instituto de Previdência com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere 
qualquer custo adicional.  
VI – Prestar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.  
VII - Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela Contratante 
VIII - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto desse Contrato, durante 
toda a sua vigência, a pedido da Contratante. 
IX - Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos 
com prazo de validade expirado.  
X - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada na 
Ata, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
XI - encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das 
certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 
órgãos emissores pelo gestor/fiscal. 
XII – Não terceirizar o objeto licitado. 
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
I - Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
II - Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
III – Emitir Ordem de Serviço.  
IV - Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  
V - Fiscalizar a execução do serviço objeto desse Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
VI - Arcar com as despesas de publicação do extrato desse Contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados.  
VII - Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
contrato, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos 
da lei, prazo para apresentação de defesa.  
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VIII - Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
IX - rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
X – Efetuar diariamente os backups do banco de dados existente em mídia magnética (Pen-drive, disco, etc) 
 
9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
9.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e a fiscalização do Contrato será realizada 
pela Diretora do Instituto ou por quem ela designar. 
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
10.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo setor responsável, em até 
30 (trinta) dias pós o recebimento da nota fiscal/fatura.  
10.2 - Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega e recebimento nas 
condições estabelecidas, que será comprovado por meio de ateste de confirmação emitido pelo servidor 
responsável. 
10.3 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais 
e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  
10.4 – Identificada qualquer divergência na nota fiscal/fatura,será devolvida à Contratada para que sejam feitas 
as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação 
do documento, desde que devidamente sanado o vício.  
10.5 - O pagamento devido será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 
Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.  
 
 
11. VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

11.1 - O Contrato será válido até o dia 31 de dezembro de 2018 podendo ser prorrogado a cr itério da 
contratante de acordo com inciso II do Artigo 57 da lei 8.666/93, nas hipóteses legais admissíveis, 
mediante Termo Aditivo devidamente formalizado. 
 
11.2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto desse contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. Os valores contratuais poderão der reajustado anualmente de acordo com 
índices oficiais vigentes. 
 
 
12. SANÇÕES  
 
12.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 
contratual:  

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos objetos do Contrato, ou por dia 
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na prestação dos serviços ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 
possível rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
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descumprimento, quando o Insituto, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

12.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pelo Instituto. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou 
deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
12.2 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 
 
13. CONDIÇÕES GERAIS  
 
13.1 – O Instituto de Previdência reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em 
desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes 
ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções 
previstas.  
14.2 - Qualquer tolerância por parte do Carandaí-Prev, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação 
ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Contratante exigir o seu 
cumprimento a qualquer tempo.  
14.3 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a 
Contratante e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da Contratada designadas para a 
execução do objeto contratado, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos 
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria 
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 0022018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

1. PROPONENTE 
 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 
CPF:                                                                   RG: 

 
2. VALOR PROPOSTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 

Item Unidade Descrição Valor Mês Valor Total 

1 12 meses Fundo de Previdência 
Prestação de serviço continuo de tecnologia da 
informação, para implementação de uma solução 
completa para gestão pública municipal, que 
compreenda os módulo de : 
1. Planejamento orçamentário............................................  
2. Contabilidade e tesouraria.............................................         
3. Pessoal e recursos humanos........................................   
4. Compras e Licitações ................................................... 
5. Patrimônio....................................................................... 
6. Almoxarifado................................................................ 
7. Previdenciário............................................................... 
 

  

Total do item (1) .................................................................................................................................    

2 01 Serv. Migração dos exercícios anteriores 
Prestação de serviços de migração de informações dos 
exercícios anteriores que se fizerem necessários para à 
administração. 

 

 

Total do item (2) .......................................................................................................................................   

Valor Global da proposta por extenso do lote (1+2):   
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3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
 
Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
 
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
As contidas na Minuta do contrato que integra o Anexo do Pregão supramencionado. 
 
 
 
___________________ , ______ de ___________ de 2018. 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARANDAIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARANDAÍ 

 

 

Instituto de Previdência de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 
www.carandai.mg.gov.br Página 51 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 0022018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
 
 
 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
______________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da 
lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República/1988, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
 

        Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
  (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2018.  
 
 
 

_________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA  

 PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA, sob as penas da Lei, 
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como:  

 
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/2006.  
 
( ) Equiparada (parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013)  
 
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente que, 
do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93.  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 
 
 
_________________________ , ______ de _______________ de 2018.  
 
 
 
 
________________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL  

 PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ________________________, DECLARA, sob as penas da 
Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a 
teor do art. 13, inciso IX, alínea “b”, do Decreto Estadual nº 44.786/08.  
 
 
 
 
 
 
_________________________, _________ de _______________ de 2018 
 
 
 
 
________________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ________________________, DECLARA, sob as penas da 
Lei, que NÃO existem fatos impeditivos da habilitação, obrigando-se a declarar a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, a teor do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.  
 
 
 
 
 
_________________________, _________ de _______________ de 2018 
 
 
 
  
________________________________________________  

(assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CARANDAIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARANDAÍ 

 

 

Instituto de Previdência de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 
www.carandai.mg.gov.br Página 55 

 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
CONTRATO N. _____/2018. 
  

Em ___ de _____________ de 2018, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE CARANDAI - CARANDAI-PREV, inscrito no CNPJ sob o n. 
00.426.641/0001-02, com endereço na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, 
Carandai, estado de Minas Gerais, CEP 36.280-000, a seguir denominado 
CONTRATANTE neste ato representado pela Superintendente Fabiana Francisca 
Resende do Carmo, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n. 8.666/93, observadas, 
ainda, as disposições do Edital do Processo Licitatório n. 002/2018, na modalidade 
Pregão Presencial n. 002/2018, do tipo menor preço regido pela Lei Federal n. 
10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis, de acordo 
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve 
contratar a empresa abaixo citada, de acordo com o lote disputado e a classificação 
por elas alcançada, observadas as condições do Edital que integram este 
instrumento, mediante as condições a seguir pactuadas: 

 
1. DO OBJETO  
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Gestão Pública com o gerenciamento 
eletrônico das informações e procedimentos contábeis, financeiros e patrimoniais, para atender a Autarquia 
Municipal Instituto de Previdência do Município de Carandaí - CARANDAÍ-PREV, compreendendo a instalação e 
implantação, treinamento de usuários, assistência técnica "in loco", “remota”, conversão de dados existentes, 
visando à melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho das atividades e o alcance dos 
resultados planejados, possibilitando a automação dos processos e dos projetos, além do compartilhamento e 
armazenamento das informações de forma integrada em atendimento a toda legislação vigente, conforme 

especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência, especificado no Termo de Referência, 
parte integrante do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 002/2018, Pregão Presencial n. 002/2018. 
 

Item Unidade Descrição Valor Mês Valor Total 

1 12 meses Fundo de Previdência 
Prestação de serviço continuo de tecnologia da 
informação, para implementação de uma solução 
completa para gestão pública municipal, que 
compreenda os módulo de : 
1. Planejamento orçamentário............................................  
2. Contabilidade e tesouraria.............................................         
3. Pessoal e recursos humanos........................................   
4. Compras e Licitações ................................................... 
5. Patrimônio....................................................................... 
6. Almoxarifado................................................................ 
7. Previdenciário............................................................... 
 

  

Total do item (1) .................................................................................................................................    
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2 01 Serv. Migração dos exercícios anteriores 
Prestação de serviços de migração de informações dos 
exercícios anteriores que se fizerem necessários para à 
administração. 

 

 

Total do item (2) .......................................................................................................................................   

Valor Global da proposta por extenso do lote (1+2):   

 
 
1.2. O FORNECEDOR, para fins de prestar o serviço objeto licitado, deverá observar as especificações 
constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório n.002/2018, que integra 
esta Contrato como se nele estivesse transcrito.  

 
 
2. DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO 
 
2.1. A CONTRATANTE deverá publicar o extrato do presente Contrato, através da imprensa oficial do Município. 
 
2.2. A Contratante deverá publicar, trimestralmente, os preços registrados, conforme o §3º do art. 15 da Lei 
n.8.666/93. 
  
 
3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
3.1 – O preço estimado a ser pago é o constante no item 01 deste Contrato. 
 
3.2 – As despesas decorrentes dos serviços prestado deste contrato correrão a conta da dotação: 
 

Dotação Ficha Fonte 

04.01.01.09.122.2013.60.02.33.90.39.00 709 103 

 
 
4. O GERENCIAMENTO DO CONTRATO  
 
O gerenciamento deste Contrato será da Diretora do Instituto ou de servidor por ela designado que atuará como 
gestor e fiscal do Contrato. 
 
5. DA VALIDADE DO CONTRATO  
 
O Contrato será válido até o dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com art. 57 da lei 
federal 8.666/93. 
 
6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
6.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-se, a 
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todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação.  
 
6.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 
que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela CONTRANTANTE a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
6.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 
definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da 
CONTRATANTE, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à 
sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a CONTRATANTE à devida 
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, 
conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela 
CONTRATANTE não o eximem das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, nos termos desta 
cláusula. 
 
6.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das 
seguintes providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  
b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 

 
 
7. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
7.1 – Os serviços deverão ser executados em conformidade com os horários e rotas especificados no item 6.1 
do Termo de Referência. 
 
7.2 – Na composição do preço deverão estar computados todos os custos inerentes à execução do serviço. 
 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
I - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
II - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Instituto de Previdência for compelido a 
responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
III - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos ao Contrato;  
IV - Comunicar imediatamente à Instituto de Previdência qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do objeto licitado; 
V - Fornecer números telefônicos, números de pager ou outros meios igualmente eficazes, para contato da 
Instituto de Previdência com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere 
qualquer custo adicional.  
VI – Prestar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.  
VII - Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela Contratante 
VIII - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto desse Contrato, durante 
toda a sua vigência, a pedido da Contratante. 
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IX - Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos 
com prazo de validade expirado.  
X - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada na 
Ata, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
XI - encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das 
certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 
órgãos emissores pelo gestor/fiscal do Contrato; 
 
 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
I - Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
II - Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
III – Emitir Ordem de Serviço.  
IV - Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  
V - Fiscalizar a execução do serviço objeto desse Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
VI - Arcar com as despesas de publicação do extrato desse Contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados.  
VII - Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
contrato, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos 
da lei, prazo para apresentação de defesa.  
VIII - Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
IX - rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
X – Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo, por meio do Departamento 
de Administração; 

a) provisoriamente: o servidor credenciado receberá o produto para verificação e, encontrando 
irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade dos produtos, e sendo 
aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento 
Auxiliar da NF-e(Danfe) ou na Nota Fiscal.  

 
10. DA RESCISÃO 
  
10.1 - Os serviços oriundos deste Contrato e contratados pelo CONTRATANTE poderão ser rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93. 
 

10.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
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11. DAS MULTAS E PENALIDADES  
 
11.1 - O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais 
cominações legais.  
 
11.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 
presente contratação:  

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos objetos do Contrato, ou por dia 
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na prestação dos serviços ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 
possível rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento, quando o Carandaiprevi, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação 
da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 
11.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
 
11.4 - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
12. DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes do Presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro 
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Carandaí, ____ de ____________________________ de 2018. 
 
 

CARANDAÍ-PREV                                                   LICITANTE VENCEDOR              

CONTRATANTE                                                       CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

CPF: 


