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EDITAL DE CONVITE N° 001/2019 

 

A Câmara Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ, sob o no. 01.975.051/0001-00, sediada em Dom Aquino/MT, na Av. Pedro Celestino, 127 -  centro, 

neste Ato representado pelo Chefe do Poder Legislativo, senhor LUCIANO CLAUDIO DA SILVA, brasileiro, 

casado, portador do CPF nº 96348038149 e RG nº 14833743 SSP/MT, residente à Rua G, s/n, Bairro 

Ituberaba, Dom Aquino/MT, CEP. 78830-000, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei no 8.666/93 e suas alterações, que 

realizará Licitação Pública na Modalidade CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO, com a finalidade de 

contratação de empresa especializada em fornecimento de sistemas de gestão pública, para implantação 

de Sistema Integrado de Gestão Pública com acesso ilimitado de usuários, contendo os seguintes módulos: 

Módulos de Contabilidade Pública; Módulo de Gestão e Execução Orçamentária (PPA, LDO e LOA);Módulo 

de Gestão de Tesouraria; Módulo de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Aplic); 

Módulo de Gestão de Frotas; Módulo de Gestão de Protocolo; Módulo de gestão de Compras e Licitações; 

Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Módulo de gestão do Portal do Servidor; 

Módulo de gestão de Almoxarifado; Módulo de gestão do Patrimônio; Módulo de gestão do Portal 

Transparência; Módulo de produção e gestão de documentos em meio eletrônico; Módulo de Gestão de 

Assinatura de Documentos em Meio Eletrônico; Serviços de conversão e migração dos bancos de dados, 

customização das ferramentas de TI para ajustes às técnicas e rotinas da contratante e treinamento de 

servidores para “prestação de serviços técnico especializado de Assessoria, Consultoria e Softwares de 

Gestão Administrativa, conforme orientações constantes do processo administrativo e condições 

estabelecidas neste Edital, da qual poderá participar todas as Pessoas Jurídicas, desde que atenda as 

especificações técnicas constantes no Edital, que será processado e julgado por essa Comissão de 

Licitações, na sede da Câmara Municipal. 

 

O EDITAL DE LICITACAO e seus anexos poderão ser retirados na sede da Câmara Municipal de Dom 

Aquino, das 07:00 horas às 12:00 horas até 24 horas antes da abertura da licitação ou por meio 

eletrônico através do e-mail licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br .  

 

INTEGRAM O RECENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Recibo de Edital; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de Superveniência;  
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ANEXO IV - Modelo de Credencial; 

ANEXO V – Modelo de Proposta Comercial;  

ANEXO VI – Modelo de minuta de Contrato; 

ANEXO VII - Modelo de Declaração art. 7º, inc. XXXIII da CF. 

 

1. DA ABERTURA 

1.1.  O RECEBIMENTO E ABERTURA dos envelopes DOCUMENTACÃO E PROPOSTA dar-se-á na sede 

da Câmara Municipal de Dom Aquino, sito Avenida Pedro Celestino, 127, Centro, na cidade de Dom 

Aquino/MT, às 09:30 horas do dia 18/11/2019, tendo início pela abertura dos envelopes – 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Fornecimento de software especializado em gestão pública para a implantação de um Sistema 

Integrado de Gestão com acesso ilimitado de usuários, na forma do detalhamento do objeto, com os 

inclusos serviços de implantação, customização, treinamento de servidores, com o suporte ao 

funcionamento e a manutenção corretiva e evolutiva do conjunto de ferramentas. 

 

ITEM     QT OBJETO UNIDADE 

01 12 Módulos de Contabilidade Pública;  MÊS 

02 12 Módulo de Gestão e Execução Orçamentária (PPA, LDO e LOA);  MÊS 

03 12 Módulo de Gestão de Tesouraria;  MÊS 

04 12 Módulo de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso (Aplic);  

MÊS 

05 12 Módulo de Gestão de Frotas;  MÊS 

06 12 Módulo de Gestão de Protocolo;  MÊS 

07 12 Módulo de gestão de Compras e Licitações;  MÊS 

08 12 Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;  MÊS 

09 12 Módulo de gestão do Portal do Servidor;  MÊS 

10 12 Módulo de gestão de Almoxarifado;  MÊS 

11 12 Módulo de gestão do Patrimônio;  MÊS 

12 12 Módulo de gestão do Portal Transparência;  MÊS 

13 12 Módulo de produção e gestão de documentos em meio eletrônico;  MÊS 

14 12 Módulo de Gestão de Assinatura de Documentos em Meio 
Eletrônico 

MÊS 

15 01 Serviços de conversão e migração dos bancos de dados, SERVIÇO 
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customização das ferramentas de TI para ajustes às técnicas e 
rotinas da contratante e treinamento de servidores. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Dotação Orçamentária: As despesas para contratação dos serviços decorrentes da presente licitação 

correrão por conta do recurso abaixo relacionado: 

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e encargos com a Câmara municipal  

3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiro – Pessoa Jurídica 

    
3.2. O valor global/total ESTIMADO para contratação dos serviços decorrentes da presente licitação é de 

R$42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). 

 

4. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O presente contrato tem a duração de 12 (doze) meses, vigorando a partir da data da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades e interesse público, de comum acordo 

entre as partes, mediante aditivo contratual, em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

5. VALIDADE DAS PROPOSTAS E DESCLASSIFICAÇÃO 

5.1. Prazo de validade das Propostas: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura dos 

envelopes; 

5.2. Serão desclassificadas as propostas de preços de valor superior ao estimado para a contratação. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. As pessoas jurídicas que tenham como objeto a realização dos serviços de que trata este Edital e que 

atendam todas as exigências contidas no mesmo, inclusive, nos anexos, podem participar da licitação. 

 

7. DAS CAUSAS DE EXCLUSÃO 

Não poderão participar deste certame as pessoas jurídicas especializadas: 

7.1 Que não se enquadrem ou não atendam as condições estabelecidas no item de que trata do 

credenciamento de representante legal e demais itens e condições estabelecidas neste Edital; 

7.2. Estejam sob falência, dissolução, liquidação consórcios de empresas, e sejam controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre si ou com a mesma composição societária; 

7.3 Tenham sido declarados inidôneos para licitar e contratar com a Administração Pública, ou que estejam 

impedidos ou suspensos de contratar e licitar com a Câmara Municipal de DOM AQUINO/MT; 

http://www.camaradomaquino.mt.gov.br/
mailto:contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br


Estado de Mato Grosso 
Câmara Municipal de Dom Aquino 
Pal. Ver. Elcio Lopes 
 

 

4 
Avenida Pedro Celestino – 127 – Centro – Dom Aquino – MT – 78.830-000 -Fones: 66 3451-1231 / 1724 

www.camaradomaquino.mt.gov.br / contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br ; 

secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br ; licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br  

 

 

8. CREDENCIAMENTO 

8.1 As pessoas jurídicas licitantes que desejarem poderão, na abertura da sessão deste certame, 

credenciar representante legal, conforme modelo do anexo IV, para tomar qualquer decisão relativa a todas 

as fases do processo licitatório, cujo representante deverá apresentar o credenciamento (procuração ou 

instrumento constitutivo da empresa – estatuto/contrato social, no caso do representante ser sócio da 

empresa licitante), mediante cópia autenticada em Cartório daqueles documentos ou com apresentação do 

original para ser autenticado pela Comissão Permanente  de  Licitação,  acompanhado de cópia do 

documento de identidade do representante; 

8.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um licitante; 

8.3. A falta de apresentação do documento de que trata o item 8.1 – anexo IV, não é motivo para 

inabilitação, entretanto, o representante não poderá se manifestar em relação a este processo licitatório. 

 

9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT –  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

 

CARTA CONVITE N.001/2019 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 18/11/2019 ÀS 9:30 HORAS; 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 

CNPJ DA LICITANTE – XXXXXX 

 

9.1 A habilitação consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

9.1.1. Estatuto ou contrato social, devidamente registrado; 

9.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda/Receita Federal; 

9.1.1.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, comprovada mediante Certificado 

de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

9.1.1.3. Certidão conjunta de débitos referente a tributos federais e a divida ativa da união; 

9.1.1.4. Prova de regularidade para com a fazenda Estadual sede da Licitante; 
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9.1.1.5. Prova de regularidade para com a fazenda Municipal sede da licitante; 

9.1.1.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a mesma pode ser obtida no site www.tst.jus.br. 

9.1.1.7. Declaração do (a) licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1998 (Lei n.o9.854/99). 

9.1.1.8. 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. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇO 

10.1.  A Proposta de Preço deverá ser apresentada no envelope "02", e atender aos seguintes requisitos: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT –  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

 

CARTA CONVITE N.001/2019 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 18/11/2019 ÀS 09:30 HORAS; 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 

CNPJ DA LICITANTE – XXXXXX 

 

10.2. – O licitante entregará o ENVELOPE Nº 2, contendo a PROPOSTA DE PREÇO, que deverá ser 

apresentada em 01 (uma) via original, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

assinada na última folha e rubricada nas demais, e deverá conter obrigatoriamente: 

10.2.1. Preço unitário por modulo em algarismo e por extenso, mensal, para execução do objeto desta 

licitação, observando as especificações e detalhamento do objeto da presente licitação e demais condições 

previstas neste Edital e Anexos; 

10.2.2. Declaração de que no preço unitário por modulo estão incluídas todas as despesas necessárias e 

perfeita realização dos serviços, cobrindo todos os custos da prestação, inclusive encargos sociais, 

transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e para fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como 

aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a prestação dos serviços. 

10.2.3. Prazo de validade da proposta de preço não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista 
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para abertura da licitação; 

10.2.4. Propostas: 

10.2.5. As propostas deverão incluir uma declaração de aceitação das condições estabelecidas neste 

Edital. 

10.3. MICROEMPRESAS E DE PEQUENO PORTE: Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, 

a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de formalização do ajuste. 

10.3.1.  Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1. Será considerada vencedora a licitante que atender todas as exigências do Edital e apresentar o 

MENOR PREÇO, de acordo com critérios previstos na Lei no 8.666/93. 

11.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) apresentarem preço unitário, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços de mercado; 

c) apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

11.3. Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissão Permanente de Licitação, procederá 

conforme legislação em vigor; 

11.4 – A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para verificar se estão completas, se 

não ocorreram quaisquer erros na sua elaboração, e se os documentos foram adequadamente assinados; 

11.5. Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância entre os 

valores propostos, prevalecerá o montante por extenso e se o proponente não aceitar a correção do erro, 

sua proposta será rejeitada; 

11.6. Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta licitação, através de 

comunicação pelo site da Câmara Municipal ou Correspondência; 

11.7. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução 

sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública; 

 

12 – DOS RECURSOS 

12.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabem: 

12.1.1. Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
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casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

e) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei no 8.666/93. 

12.1.2. Pedido de reconsideração da decisão da Comissão Permanente de Licitação, da declaração de 

inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato; 

12.2. A intimação dos atos, serão feitas por Ofício ou através de publicação no site da Câmara Municipal, 

salvo no caso de decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado em 

ata; 

12.3. Os recursos terão efeito suspensivo, podendo o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais; 

12.4.  Dos recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão impugná-los no 

prazo de 02 (dois) dias uteis; 

12.5. O recurso será dirigido à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, a qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, dirigi-lo ao Presidente do Poder 

Legislativo Municipal, devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

12.6. A impugnação aos termos do Edital de Licitação promovida por qualquer licitante, para correção de 

falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá ser dirigida a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, sob pena de decadência do 

direito, não tendo tal manifestação efeito de recurso. 

 

13. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1 – Homologada a licitação e após o decurso do prazo para a interposição dos recursos e suas 

respectivas decisões, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato, o que deverá fazer no 

prazo de 03 (três) dias uteis; 

13.2 – A Administração poderá prorrogar o prazo do item 13.1, por igual período, nos termos do art. 64, §1º 

da Lei no 8.666/93. 

 

14 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 

14.1. As responsabilidades das partes contratantes constam desta Licitação e da minuta de Contrato de 
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Prestação de Serviços que integra o Anexo VI deste Edital. 

 

15 – DA RESCISÃO 

15.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente Licitação se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 79 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

16 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

16.1. Por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, a 

Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, mediante parecer 

escrito, fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

16.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único 

do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 

16.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

17 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento far-se-á mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo contratado, até o penúltimo 

dia de cada mês. 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste Edital, quer por 

omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas 

partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

18.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante ou a terceiros, informações 

e esclarecimentos que se fizerem necessários; 

18.3. Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, assessorando-a 

quando necessário, profissional de reconhecida competência técnico, integrante ou não dos quadros da 

administração pública; 

18.4. A Comissão Permanente de Licitação julgará e classificará as propostas apresentadas, 

encaminhando para homologação pelo Presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino/MT; 

18.5. Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial conforme modelo ANEXO IV, 

indicando representante legal para fins de Licitação; 

18.6. Não serão levadas em consideração pela Câmara Municipal de Dom Aquino em qualquer das fases 
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do procedimento, consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por escrito e 

devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos desentendimentos verbais entre as partes. 

18.7. A Câmara Municipal de Dom Aquino/MT contratará apenas os módulos que julgarem necessários 

para o funcionamento da repartição. 

 

Dom Aquino – MT, 05 de novembro de 2019 

 

 

LUCIANO CLAUDIO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino/MT 

 

 

OZAIR ALMEIDA MUNDIM 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 
 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistemas de gestão pública, 

para implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública com acesso ilimitado de 

usuários, contendo os seguintes módulos: Módulo de Contabilidade Pública; Módulo de 

Gestão e  Execução Orçamentária (PPA, LDO e LOA); Módulo de Gestão de Tesouraria; 

Módulo de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Aplic); Módulo 

de Gestão de Frotas; Módulo de Gestão de Protocolo; Módulo de gestão de Compras e 

Licitações; Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Módulo de 

gestão do Portal do Servidor/Holerite web; Módulo de gestão de Almoxarifado; Módulo de 

gestão do Patrimônio; Módulo de gestão do Portal Transparência; Módulo de gestão  de 

documentos em meio eletrônico; Módulo de Gestão de Assinatura de Documentos em Meio 

Eletrônico, Módulo Aplicativo de acesso  ao cidadão, incluídos os serviços de implantação, 

manutenção (atualização e suporte técnico)  e treinamento de servidores. Os serviços 

deverão ser prestados em estrito cumprimento à Proposta do licitante, quanto a prazos, 

quantidade e características funcionais dos profissionais alocados, localização da sede de 

apoio aos serviços, e todos os demais detalhes especificados na Proposta. Todos os 

elementos e aspectos dos serviços prestados adequar-se-ão às normas e princípios do 

Direito em vigor. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Câmara Municipal de Dom Aquino-MT, visando dar continuidade aos serviços contábeis e de 

gestão, abre o presente processo licitatório com a finalidade de contratar sistema único de gestão 

Pública, este subdividido em módulos totalmente integrados entre si e que utilizem um único 

banco de dados, compartilhando as informações e atualizando-as automaticamente. 

 

Tratando-se de serviços de natureza continuada torna-se obrigatório a contratação de empresa 

fornecedora que seja responsável pelo fornecimento do sistema que atenderá aos serviços 

internos, comprovadamente detentora desta tecnologia, com experiência no fornecimento e 
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manutenção dos mesmos, visando implantá-los no menor prazo possível e sem prejuízos ao 

perfeito andamento das atividades da administração do ente público licitante. 

 

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

3.1 - Fornecimento de software especializado em gestão pública para a implantação de um Sistema 

Integrado de Gestão com acesso ilimitado de usuários, na forma do detalhamento do objeto, com 

os inclusos serviços de implantação, customização, treinamento de servidores, com o suporte ao 

funcionamento e a manutenção corretiva e evolutiva do conjunto de ferramentas. 

 

ITEM QT OBJETO UNIDADE 

01 12 Módulos de Contabilidade Pública;  MÊS 

02 12 Módulo de Gestão e Execução Orçamentária (PPA, LDO e LOA);  MÊS 

03 12 Módulo de Gestão de Tesouraria;  MÊS 

04 12 Módulo de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso (Aplic);  

MÊS 

05 12 Módulo de Gestão de Frotas;  MÊS 

06 12 Módulo de Gestão de Protocolo;  MÊS 

07 12 Módulo de gestão de Compras e Licitações;  MÊS 

08 12 Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;  MÊS 

09 12 Módulo de gestão do Portal do Servidor;  MÊS 

10 12 Módulo de gestão de Almoxarifado;  MÊS 

11 12 Módulo de gestão do Patrimônio;  MÊS 

12 12 Módulo de gestão do Portal Transparência;  MÊS 

13 12 Módulo de produção e gestão de documentos em meio eletrônico;  MÊS 

14 12 Módulo de Gestão de Assinatura de Documentos em Meio Eletrônico MÊS 

15 01 Serviços de conversão e migração dos bancos de dados, 

customização das ferramentas de TI para ajustes às técnicas e 

rotinas da contratante e treinamento de servidores. 

SERVIÇO 

 

 

 

http://www.camaradomaquino.mt.gov.br/
mailto:contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br


Estado de Mato Grosso 
Câmara Municipal de Dom Aquino 
Pal. Ver. Elcio Lopes 
 

 

12 
Avenida Pedro Celestino – 127 – Centro – Dom Aquino – MT – 78.830-000 -Fones: 66 3451-1231 / 1724 

www.camaradomaquino.mt.gov.br / contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br ; 

secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br ; licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br  

 

4. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGAS DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Tendo em vista a impossibilidade da interrupção dos serviços atendidos com os sistemas 

contratados, estipula-se o prazo máximo para implantação completa do Sistema e o seu completo 

funcionamento, com todos os módulos constantes do detalhamento do objeto, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de desclassificação da proponente e a convocação da segunda classificada, na forma estipulada 

pela legislação vigente. 

 

4.2. Será desclassificada a empresa, mesmo após a contratação, que não dispuser do conjunto de 

ferramentas constantes do detalhamento do objeto, para entrega imediata.  

 

4.3. Os serviços de implantação compreendem: 

 

4.3.1. migração, reorganização e restruturação da base de dados e tabelas; 

4.3.2. treinamento dos usuários; 

4.3.3. instalação do sistema no ambiente operacional da contratante, contendo todos os seus 

módulos; 

4.3.4. parametrização do sistema; 

4.3.5. customização do sistema, para adequação do mesmo às rotinas da contratante; 

4.3.6. definição dos usuários dos módulos, com suas permissões e acessos. 

 

4.4. Os serviços de customização compreendem: 

    

4.4.1. compatibilização do funcionamento do sistema com as rotinas, fluxos e procedimentos adotados 

pela contratante; 

4.4.2. adequação dos formulários e documentação emitida pelo sistema, às normas, práticas e 

procedimentos adotados pela contratante; 

4.4.3. Adequação das rotinas e serviços do sistema às rotinas, fluxos e procedimentos 

adotados pela contratante; 

4.4.4. Ajustar o funcionamento das rotinas do sistema às normas legais locais. 

 

4.5. Os serviços de treinamento compreendem: 

4.5.1. Capacitação dos servidores responsáveis pelos serviços executados por cada um dos módulos 
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do sistema; 

4.5.2. O acompanhamento da produtividade dos servidores treinados; 

4.5.3. Compatibilização das rotinas dos servidores, após a customização, às rotinas do 

sistema; 

4.5.4. Compatibilização do uso do sistema, pelo servidor treinado, ao funcionamento do 

sistema após a customização. 

 

4.6. A prestação de serviços de pós-implantação, compreende: 

 

4.6.1. customização continuada para implementações de novas funcionalidades necessárias, 

através da alocação de analistas/programadores, do quadro funcional da fabricante dos 

sistemas, em número e tempo suficientes para a execução das respectivas atividades, em 

conformidade com a Proposta Técnica; 

4.6.2. assistência técnica em tempo integral dando sustentabilidade ao projeto, mantendo os 

funcionários da contratante aptos a utilizar os sistemas, atualizando-os a respeito das novas 

normas do Tribunal de Contas do Estado; 

4.6.3. atualização de versão de todos os módulos, quando necessário, para o aprimoramento 

dos mesmos e ao atendimento de novas normas vigentes nas esferas federal, estadual, 

municipal e pelas normas e procedimentos do Tribunal de Contas do Estado. 

4.6.4. suporte técnico através de atendimento ao cliente da empresa fornecedora do Sistema, 

com técnicos habilitados com o objetivo de esclarecer dúvidas que possam surgir durante a 

operação e utilização do Sistema implantado. Esse atendimento, quando necessário, deverá ser 

feito por telefone ou através de serviços de suporte remoto; 

4.6.5. Suporte “in loco”, quando for o caso; 

4.6.6. suporte preventivo na realização de manutenção preventiva, facultativa da empresa 

fornecedora do Sistema, a qual objetiva reduzir a incidência de problemas, caso existam, 

mediante agendamento prévio com a contratante. 

 

5. PROCEDIMENTOS DE CADA ETAPA 

 

5.1. Serviços de Implantação 

 

5.1.1 Serviços de implantação, tornando o sistema operável e com as informações pré-existentes 
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devidamente convertidas, conforme item 4.1 deste anexo, dos seguintes módulos: 

 

01 Módulos de Contabilidade Pública;  

02 Módulo de Gestão e Execução Orçamentária (PPA, LDO e LOA);  

03 Módulo de Gestão de Tesouraria;  

04 Módulo de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Aplic);  

05 Módulo de Gestão de Frotas;  

06 Módulo de Gestão de Protocolo;  

07 Módulo de gestão de Compras e Licitações;  

08 Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;  

09 Módulo de gestão do Portal do Servidor;  

10 Módulo de gestão de Almoxarifado;  

11 Módulo de gestão do Patrimônio;  

12 Módulo de gestão do Portal Transparência;  

13 Módulo de produção e gestão de documentos em meio eletrônico;  

14 Módulo de Gestão de Assinatura de Documentos em Meio Eletrônico 

 

a) todos os módulos deverão ser fornecidos, implantados e com funcionamento no prazo 

estabelecido, sob pena de desclassificação da licitante; 

b) todos os módulos deverão, sob pena de desclassificação, atender as funcionalidades 

mínimas contidas nos itens 11e 12 deste Termo de Referências; 

c) para cada um dos módulos aplicativos deverão ser cumpridas as atividades de:  

I)entrega, instalação e configuração do módulo aplicativo;  

II) customização do módulo aplicativo; 

III) adequação de relatórios, telas, leiautes e logotipos;  

IV) parametrização inicial de tabelas e cadastros; estruturação dos níveis de acesso e 

habilitações dos usuários;  

V) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo ente 

público;  

VI) ajuste nas precedências de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável 

simultaneamente. 

 

5.1.2. Migração ou Alimentação Inicial de Bases de Dados e Tabelas 
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Esta etapa compreende a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir a 

utilização plena de cada um dos módulos aplicativos. O trabalho operacional de levantamento dos 

dados cadastrais que for necessário à implantação efetiva do Sistema é de responsabilidade da 

contratante, com o suporte da empresa provedora do Sistema. 

 

A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais informatizados do ente público, até a 

data de execução desta fase são de responsabilidade da empresa fornecedora do Sistema, 

respaldada por garantia contratual em relação à disponibilização desses dados pelo ente público. 

 

5.2.3. Capacitação dos Usuários 

 

Esta etapa compreende na execução de um programa de treinamento destinado à capacitação dos 

usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um 

dos módulos que integram o Sistema, após a total implantação. 

 

O treinamento do Quadro de servidores do ente público deverá ser avançado de forma que atinja as 

funcionalidades de todos os módulos do sistema. 

 

A Municipalidade fornecerá à empresa fornecedora do Sistema o local onde o treinamento será 

ministrado devidamente equipado, nas dependências da contratante, segundo o plano de trabalho 

apresentado na proposta técnica da licitante vencedora, em tempo hábil para cumprir os objetivos 

desta licitação. 

 

O programa de treinamento deverá contemplar, por curso: carga horária, conteúdo programático, 

metodologia e recursos didáticos, de forma a capacitar um número suficiente de usuários. 

 

O nível de conhecimentos dos treinados deverá compreender: 

 conhecimento e habilidade para o uso de todas as funções dos módulos pertencentes a sua 

área de responsabilidade; 

 noção de estrutura de arquivos e banco de dados; 

 conhecimento e habilidade para realizar as parametrizações a serem usadas nas fórmulas de 

cálculo dos módulos aplicativos; 
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 conhecimento e habilidade para o uso das rotinas de segurança, de backup e de restauração; 

 conhecimento e habilidade para o uso das rotinas de simulação e de reprocessamento. 

 

O programa de treinamento deverá respeitar no mínimo a carga horária de 08 (oito horas) para cada 

módulo do sistema; 

 

Ocorrendo a sobra no número de horas destinado ao treinamento em determinado módulo e a falta 

em outro, deverá haver compensação na carga horária dos treinamentos de forma atender todos os 

módulos. 

 

5.3 Prestação de serviços de pós-implantação 

 

Nesta etapa compreenderão os serviços de pós-implantação, através de prestação mensal de 

serviço de manutenção do sistema, a partir da emissão do termo de aceitação do sistema. 

 

Desde a implantação dos sistemas a quantidade de licenças fornecidas devem ser ilimitadas, sem 

custos adicionais à contratante. 

 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

Prazo de execução do contrato de 12 meses, com prorrogação na forma de art. 57, II e IV da Lei 

8.666/93. 

 

7. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

 Global 

 

Necessário o julgamento de forma global por se tratar de sistema de gestão municipal onde o 

mesmo deve prezar pela padronização e o seu banco de dados atuando de forma integrada. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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O fiscal do contrato será determinado por portaria, no decorrer da execução do mesmo, podendo 

o mesmo ser substituído no decorrer da execução do contrato. 

 

9. ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO 

 

9.1 O Valor total estimado para a execução do contrato será de R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), 

de acordo com os orçamentos realizados direto com fornecedores. 

 

10. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a comprovação da 

prestação de serviços de locação de software pelo período mínimo de 1 (um) ano, emitida por 

órgãos públicos ou privados que tenham contratos firmados com o licitante com o mesmo objetivo 

ou semelhante deste certame. 

 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA 

 

 O  gerenciador de banco de dados deverá ser do tipo multiplataforma (Windows/Linux). 
 O  software cliente utilizado em estações de usuário deverá ser compatível com sistemas operacionais 

Windows versão 7 ou superiores. 
 Deverá ser aceito gerenciador de banco de dados do tipo Open Source ou Freeware; 
 A base de dados com todas as informações de todos os módulos deverão ficar residentes nos Servidores da 

contratante. 
 As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de algoritmos 

próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de 
cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema. 

 Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda rotinas diferentes por 
usuários diferentes ao mesmo tempo. 

 Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações: 
 

Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 

 

 Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema: 

 As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser 

dinâmicas e ter efeito a partir do login do usuário; 
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 O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício 

inaugurado. 

 Os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa, 

permitindo que o usuário possa acessar as informações do banco, para elaborar relatórios e gerar 

arquivos de acordo com sua conveniência, permitindo que seja impresso em qualquer 

impressora disponível no Windows ou na rede. 

 Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em 

impressoras laser ou à jato de tinta, possibilitando: 

 Visualização dos relatórios em tela; 

 Maximizar o tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom); 

 Salvar os relatórios em arquivo PDF; 

 Salvar os dados dos relatórios em formato texto, csv, html, ou xls, para 

utilização em planilha; 

 Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: 

usuário, data/hora de emissão, comentário adicional; 

 Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora 
disponível na estação, possibilitando alterar configurações tais como: tamanho de papel, 
margens, intervalos de páginas, número de cópias a serem impressas e demais opções 
disponíveis para a impressora. 

 

 Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes 

informações: Usuário, Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, 

relatório, outro). 

 

 Possuir Log de registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas: 

 

 Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas; 

 Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 

 Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados 

historicamente, antes da alteração efetuada; 

 Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de 

campos e tabelas de forma visual; 

 

 Os sistemas ofertados deverão, dispor de ferramenta própria e integrada ao sistema, que 
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possibilite ao usuário desenvolver geradores de arquivos, visando à exportação para qualquer 

layout desejado, sem   a  necessidade  de  intervenção  de  técnico  da  proponente. 

 As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, 

podendo ser atualizado automaticamente nos casos em que o aplicativo fique hospedado em 

DataCenter sob responsabilidade da proponente. 

 Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada através de 

setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando: 

 

 Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário 

conectado ao sistema e não permitir que durante a atualização os usuários 

acessem o sistema; 

 Garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa 

mais ser acessado até que seja solucionado; 

 

 Permitir que a execução de um script seja agendada através do agendador de tarefas do 

Windows. 

 

 Os sistemas deverão garantir a integridade relacional dos dados. 

 Os sistemas deverão permitir gerar os arquivos em formato PDF. 

 Todas as informações deverão obedecer às exigências do Tribunal de Contas do respectivo 

Estado. 

 Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à 

conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas, suporte e auxílio no 

acompanhamento mensal no SIM-AM, SIM-AP e PCA ocorrerá com uma única licitante. 

 Os sistemas deverão evoluir constantemente, atendendo as mudanças na legislação vigente bem 

como avaliando inovações e sugestões realizadas por seus usuários com intuito de oferecer 

o melhor software. 

 

 

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR SISTEMAS: 

 

12.1. MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

 Permitir a integração com os demais sistemas da Administração Pública, otimizando as 
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tarefas diárias dos órgãos envolvidos. 

 Possuir demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais, 

comparativos, evolução do patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de receita, 

margem de expansão. 

 Possibilitar o cadastro da Entidade de acordo com o contrato, com opção de incluir o brasão na 

emissão de relatórios. 

 Possibilitar o cadastro do exercício em uso com opção de escolha do modelo do Plano de 

Contas, modelo da Receita e da Despesa. 

 Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais. 

  Possibilitar o fechamento dos meses que já foram enviados para o Tribunal de   Contas. 

Possibilitar aplicar o percentual da correção orçamentária. 

 Permitir a opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas. 

 Possibilitar controle de acesso ao sistema, podendo ser selecionadas quais 

telas determinados usuários poderá ter acesso e qual o nível de permissão, inclusão e 

ou exclusão, alteração de dados. 

 Permitir cadastro de históricos padrões. 

 Permitir cadastro de origens de recursos, banco, grupo e itens da despesa. 

 Permitir cadastro de credor com possibilidade de apontar sua situação. 

 Permitir cadastro de fonte TCE e fonte de recurso. 

 Permitir cadastro das contas de retenções. 

 Permitir cadastro e configuração de integração patrimonial. 

 Permitir cadastro de desdobramentos da despesa e  sub-desdobramentos. 

 Permitir a formatação dos formulários das Notas de Empenho, Anulação de 

Empenho, Liquidação, Estorno de Liquidação e Ordem de Pagamento, Sub 

Empenho, Despesa Extra, e quaisquer outros documentos contábeis que a 

entidade necessitar. 

 Permitir o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o 

fechamento contábil do período anterior, com atualização de saldos e manutenção 

da consistência dos dados. 

 Possuir registro de senha para liberação do mês corrente. 

 Possuir ferramenta de autoajuda em todas as telas. 

 Verificar a ordem cronológica, dos empenhos, liquidações e pagamentos de empenhos. 

 Verificar a ordem sequencial de empenhos, liquidações e pagamento faltando 

http://www.camaradomaquino.mt.gov.br/
mailto:contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br


Estado de Mato Grosso 
Câmara Municipal de Dom Aquino 
Pal. Ver. Elcio Lopes 
 

 

21 
Avenida Pedro Celestino – 127 – Centro – Dom Aquino – MT – 78.830-000 -Fones: 66 3451-1231 / 1724 

www.camaradomaquino.mt.gov.br / contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br ; 

secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br ; licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br  

 

(numeração saltada). 

 Verificar se os planos de contas da receita e despesa estão de acordo com o 

padrão do Tribunal de Contas. 

 Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos 

fiscais informados. 

 Verificar a validades dos CPF e CNPJ. 

 Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido. 

 Verificar a competências maiores que a data do empenho. 

 Possibilitar o lançamento das retenções na emissão do empenho, na liquidação ou na 

ordem de pagamento, conforme parametrização. 

 Possibilitar a apropriação das retenções da liquidação ou no pagamento do 

empenho, conforme parametrização. 

 Possibilitar a incorporação patrimonial na emissão do empenho ou liquidação. 

 Possibilitar os Lançamentos por evento contábil. 

 Possibilitar o controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, 

Subvenções, Auxílios e Contribuições). 

 Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e plano de 

contas, em qualquer período do exercício possibilitando também a impressão da 

mesma. 

 Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos 

operacionais e gerenciais. 

 Permitir o Bloqueio e o desbloqueio de dotações. 

 Permitir o controle das receitas através da programação financeira. 

 Permitir movimentação das cotas financeiras e trimestrais. 

 Controlar a totalidade das despesas extra orçamentárias, emitidas, pagas e 

apagar, por fornecedor e por contas de despesas extras, inclusive com emissões de 

notas de despesas extras para se comprovar o pagamento das mesmas. 

 Permitir o cadastro de prestação de adiantamentos. 

 Permitir o cadastro de interferência financeira, subvenções sociais e obras. 

 Efetuar cancelamento de restos a pagar tanto pela receita, bem como pelas 

variações patrimoniais. 

 Possibilitar inclusão de empenhos de restos a pagar manualmente. 

 Possibilitar consulta de documentos fiscais de empenhos de restos a pagar. 
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 Importar dados e gerar arquivos referentes ao Manad, exigido pela Receita Federal. 

 Possibilitar a Importação e Exportação de movimentos contábeis de Unidades 

Gestoras Descentralizadas. 

 Possuir demonstrativo de toda parte cadastral do sistema, listagem de bancos, de 

fontes de recursos e fontes TCE, gasto com pessoal, origens de recursos, contas 

bancárias, listagem de NAD, de lei e decretos, relatório do log de usuários, 

desdobramentos da despesa. 

 Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por 

credores, empenhos, diário, razão e inconsistência. 

 Possuir demonstrativos de execução extra orçamentária com filtros 

personalizados, de despesa extra e restos a pagar. 

 Possibilitar através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo o 

processo contábil realizado no sistema, de despesa, receita, financeiro, da 

educação e saúde. 

 Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64, pela Lei 9.755/98, e 

da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00. 

 Gerar relatórios de Contas Públicas. 

Rotina de SCA - Solicitação de Crédito Adicional: 

 Permitir o cadastro das Situações (processos ou trâmites) que serão automatizadas 

para todo o trâmite da solicitação do crédito adicional, desde sua abertura até a sua 

aprovação final, devendo conter no mínimo uma Situação de abertura, uma 

Situação meio (trâmites) e uma Situação de encerramento que dará origem ao 

lote de remessa para a rotina de Crédito Adicional; 

 Permitir a vinculação dos usuários que terão permissão para cada Situação 

cadastrada, de forma que somente àquele usuário possa realizar os procedimentos 

requeridos para etapa à qual está vinculado; 

 Permitir desde que existente uma Situação de abertura e uma de encerramento, 

que seja criada uma quantidade ilimitada de Situações meio (trâmites 

processuais internos), de acordo com a necessidade e o processo de trabalho da 

entidade para a rotina de SCA; 

 Permitir a reordenação das Situações cadastradas; 

 Permitir que sejam realizados, nos trâmites processuais (meio), as aprovações 

ou desaprovações da SCA, sendo que quando aprovada a solicitação deverá ser 
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direcionada para aprovação do responsável pela Situação seguinte e, por outro lado, 

quando desaprovada a solicitação ela retorne à Situação imediatamente anterior; 

 Permitir que o usuário possa realizar a SCA indicando apenas dotações para as 

quais ele tenha permissão de acesso; 

 Permitir a indicação de qual etapa do processo (Situação) deverá ser gerada 

automaticamente a Reserva da Dotação que está indicada na SCA, de forma a 

preservar o seu saldo até a conclusão do processo; 

 Permitir alertas e validações de cumprimento legal exigidas para os tipos de crédito 

adicional indicado (suplementar, especial ou extraordinário), bem como os tipos de 

recursos que serão utilizados para abertura do Crédito Adicional; 

 Permitir a parametrização das Fontes de Recurso para as quais serão permitidas a 

diferença entre Suplementação e Anulação; 

 Permitir o acompanhamento do histórico das movimentações da SCA, desde sua 

abertura até o seu encerramento, guardando os registros com a data/hora, o usuário 

e o trâmite pela qual a SCA passou e encontra-se; 

 Permitir o disparo de e-mail ao usuário quando for tramitada a SCA, 

informando-o por exemplo quando a mesma for finalizada; 

 Permitir que ao aprovado o último processo, referente ao encerramento da SCA, 

que seja gerado automaticamente um lote que dará origem ao preenchimento do 

Projeto de Lei e/ou do Crédito Adicional. 

 

12.2. MÓDULO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO – (PPA, LDO e LOA) 

 

 Proporcionar a elaboração do orçamento de forma ágil e fácil, de acordo com a legislação 

vigente. 

 Possuir cadastro Identificador da Fonte, Grupos de Fontes de Recursos conforme 

exigências do STN. 

 Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCE e Fontes Especiais. 

 Possibilitar importar os índices e formulas do PPA. 

 Possuir opção de geração da versão do PPA para o ano corrente. 

 Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática. 

 Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado e das Unidades Gestoras 

Descentralizadas. 
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 Possuir dispositivo de aprovação do orçamento, indicando sua liberação para execução. 

 Possuir tabela explicativa da receita e despesa. 

 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada. 

 Permitir a emissão de relatórios de qualquer período de exercício. 

 Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema. 

 

12.3. MÓDULO DE GESTÃO DE TESOURARIA 

 

 Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria, devendo 

controlar as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, Movimentações Bancárias, 

Emissão de Cheques, Emissão de Borderô de Pagamentos, Conciliação Bancária e 

Elaboração de Demonstrativos Financeiros. 

 Cadastrar as Contas Bancárias. 

 Cadastrar impressoras, permitindo configurar o modelo de impressão. 

 Possuir tabela de log do sistema, aonde deverá registrar todas as movimentações 

realizadas pelo usuário. 

 Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia. 

 Controlar os saldos das contas bancárias. 

 Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um 

determinado período. 

 Possibilitar a inclusão ou estorno de lançamentos de qualquer período, deixando 

automaticamente, os saldos das contas atualizadas. 

 Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício. 

 Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamento em datas 

indevidas. 

 Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por 

credores, empenhos, diário, razão e inconsistência. 

 Possuir demonstrativos de execução extra orçamentária com filtros personalizados, de 

despesa extra e restos a pagar. 

 

12.4. MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS (APLIC) 

 

 Importar dados de movimentações realizadas nos sistemas de planejamento 
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orçamentário, contabilidade, licitação, tesouraria, e tributação, quando for o caso. 

 Exportar os dados dos programas acima elencados, conforme estabelecido em layout, 

planos de contas, regras de fechamento e processamento das informações, que são 

divulgadas pelo tribunal de Contas do Estado por meio de instruções normativas. 

 

12.5. MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu 

julgamento, registrando as etapas de: 

• Publicação do processo; 

• Emissão do mapa comparativo de preços; 

• Emissão das Atas; 

• Interposição de recurso; 

• Anulação e revogação; 

• Impugnação; 

• Pareceres; 

• Adjudicação e Homologação; 

• Autorizações de fornecimento; 

• Contratos e aditivos; 

 Controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, acompanhando o 

processo desde a solicitação/requisição até a finalização; 

 Permitir uso do código de materiais por código sequencial; 

 Permitir montar os itens dos processos com separação por lotes; 

 Permitir cadastro de fornecedores, informando: Ramos de atividade; Documentos e 

certidões, controlando a data de validade das certidões negativas e outros documentos 

dos fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das 

certidões vencidas/por vencer; 

 Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração sequencial; 

 Permitir agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um 

novo processo licitatório; 

 Controlar solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo 

acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a 

quantidade de cada item possa ser dividida em um ou mais centros de custos; 
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 Controlar despesas realizadas, não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com 

suas alterações para cada despesa; 

 Permitir controlar gastos por unidade orçamentária, com permissões específicas para os 

usuários; 

 Permitir integração com aplicativo de contabilidade, possibilitando os seguintes processos: 

• Controle orçamentário; 

• Geração dos pré-empenhos, para posterior empenho no módulo contábil; 

• Atualização de dados cadastrais de fornecedores e da despesa, 

• conforme os pré-empenhos gerados; 

 Permitir desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último pré- 

empenho do processo ou despesa específica; 

 Permitir o cadastro de comissões, informando o ato que a designou, datas de designação 

e expiração, com membros e funções designadas, com relacionamento com a atoteca 

referente a comissão; 

 Permitir o registro e controle das cotações para balizamento, tanto para processos 

licitatórios como para compras diretas, possuindo critérios de análise por valor menor, 

médio e mediano; 

 Possibilitar cópia de itens de outra cotação, já cadastrada; 

 Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos 

fornecedores, com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos valores 

dos itens; 

 Permitir a emissão da minuta do edital, podendo esta ser considerada uma prévia da 

licitação, podendo ser aprovada ou não, permitindo que as informações da minuta sejam 

importadas na elaboração do edital; 

 Possibilitar cópia dos itens de outro processo licitatório, já cadastrado; 

 Possibilitar cópia dos itens de um lote para outro no mesmo processo licitatório; 

 Permitir o bloqueio de itens de processos licitatórios com justificativa e motivação; 

 Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou; 

 Possibilitar consultas de processos em que determinado item esteve inserido com a 

demonstração de seu saldo em cada processo; 

 Permitir consulta dos fornecedores de determinado ramo de atividade; 

 Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas; 

 Possibilitar emissão da autorização de compra ou ordem de fornecimento controlando os 
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saldos dos processos licitatórios; 

 Possuir relatórios cadastrais e de movimentação; 

 Permitir a emissão dos mais diversos documentos necessários e legais inerentes aos 

processos licitatórios e contratos, como Editais, Avisos, Contratos e Termos Aditivos, 

utilizando campos de mesclagem para tal, possibilitando geração das informações em 

Word ou editores livres como LibreOffice e BrOffice; 

 Controlar quantidades requisitadas parcialmente para o fornecedor, possibilitando a 

emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, 

os valores e o saldo restante, inclusive com desmembramento dos saldos por centro de 

custo caso o processo seja desmembrado entre os setores da administração; 

 Possibilitar transferência de saldos de itens entre os centros de custo vinculados ao 

processo licitatório; 

 Permitir geração de despesas referentes a diárias, com preenchimento de todas as 

informações necessárias para atendimento as normas legais; 

 Permitir alteração da data de emissão das autorizações de fornecimento; 

 Possibilitar controle por valor em processos licitatórios quando os itens não sejam 

divisíveis e quantitativos, permitindo inclusive transferências de valores entre itens 

estimados de mesma natureza; 

 Possuir rotina para desmembrar itens que possuam natureza quantitativa e divisível que 

ultrapassem o valor total de R$ 80.000,00, para divisão de cota específica para 

participação de microempresas ou empresas de pequeno porte e cota para ampla 

concorrência de acordo com critérios da lei complementar 147/2014; 

 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 

classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002); 

 Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de 

desistência e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances; 

 Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos das propostas em 

relação à microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 

123/2006; 

 Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa 

e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 147/2014, quanto a 

possibilidade de que uma microempresa ou empresa de pequeno porte que seja local ou 

regional, arremate o item com valor até 10% acima do melhor preço válido; 
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 Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances; 

 Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, 

calculando o valor de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote; 

 Possuir rotina para emissão de avisos aos fiscais quanto a vigência dos contratos por e- 

mail, com datas de vigência padronizadas; 

 Possuir rotina para utilização da natureza credenciamento, permitindo a atribuição de 

diversos credenciados a cada item, durante o período em que o credenciamento estiver 

aberto; 

 Registrar os contratos e atas de registro de preços, mantendo histórico e controle de todas 

as alterações efetuadas através dos termos aditivos, como reajuste, atualização 

monetária, aumento ou redução de vigência, rescisões e cessões contratuais; 

 Controlar os saldos dos contratos e atas, não permitindo a geração de despesas com valor 

excedente ao valor total considerando os atos e aditivos; 

 Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações, contratos e 

tabelas cadastrais; 

 Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em 

situações em que o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a 

alteração de vencedor assumindo o saldo restante para cada item ou lote; 

 Possibilitar a utilização e julgamento da modalidade RDC (Regime Diferenciado de 

Contratações); 

 Possuir rotina de exportação para o BPS (Banco de Preços em Saúde); 

 Possuir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como BLL, CidadeCompras e 

Licitanet; 

 Possuir rotina para inclusão de arquivos digitalizados referentes as variadas etapas dos 

processos licitatórios e contratos, permitindo a visualização destes arquivos 

automaticamente no módulo de Portal da Transparência; 

 Possuir rotina para aviso via email para os gestores dos contratos e atas quanto ao 

término de vigência, inclusive com relação aos termos aditivos celebrados; 

 

Aprovação de solicitações de despesas em níveis: 

 

 Permitir parametrizar os níveis e fluxo de aprovação da solicitação de despesa de acordo 

com especificidade da entidade; 
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 Possibilitar a parametrização dos níveis de acordo com valor mínimo e máximo da 

solicitação de despesa; 

 Permitir parametrizar o cadastro de usuários para determinar qual nível de aprovação 

referente ao perfil do usuário; 

 Possibilitar o vínculo dos usuários com os níveis; 

 Possuir tela de consulta para demonstração das solicitações pendentes de aprovação em 

todos os níveis, com carregamento de nível padrão de aprovação para o usuário; 

 Possibilitar acesso nas solicitações a partir da tela de consulta; 

 Possibilitar atualização automática da tela de consulta a partir da execução de 

aprovações; 

 Possibilitar opções de agrupamentos das solicitações pela tela de consulta; 

 Possuir acesso rápido a tela de consulta; 

 Restringir na consulta o acesso a visualização das solicitações que sejam referentes as 

unidades orçamentárias as quais o usuário não possua acesso; 

 Demonstrar fluxo percorrido na solicitação de despesa em todos os níveis; 

 Permitir que quando for a solicitação de despesa rejeitada ou devolvida, iniciar o processo 

de aprovação desde o primeiro nível; 

 Possibilitar a parametrização da rotina para unidades orçamentárias específicas; 

 Bloquear a edição das solicitações de despesa quando estas já tiverem sido aprovadas 

por algum nível; 

 Visualizar na impressão da solicitação o fluxo pela qual passou, identificando os dados do 

usuário, com cargo matrícula, além de identificação da máquina e IP utilizados para 

aprovação; 

 Somente permitir a geração de Pré-Empenho quando solicitação de despesa aprovada 

pelo último nível do fluxo; 

 Possibilitar o bloqueio da data da solicitação para utilização de data corrente; 

 

12.6. MÓDULO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO 

 

 O aplicativo de Patrimônio deverá possuir cadastro para bens móveis e imóveis da entidade, 
podendo ser informado o processo licitatório, o empenho e fornecedor da aquisição do bem, 
além de: 

 Estado de conservação do bem; 

 Permitir vinculação da conta contábil e natureza do bem; 
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 Permitir visualização de valor de aquisição, o valor total de depreciação, assim como 
cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações; 

 Permitir visualização do valor da última reavaliação do bem; 

 Permitir visualização da situação do bem como: “ativo”, “baixado”; 

 Permitir visualização do local original e atual do bem; 
 

 Permitir utilização de máscara própria para locais e categorias; 

 Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as 
placas utilizadas pelo bem; 

 Permitir a consulta de todas as operações realizadas no bem diretamente no seu cadastro; 

 Permitir alteração da categoria do bem, informando a data de alteração, visualizando todas as 
categorias em que o bem já foi vinculado, controlando as contas contábeis do bem, de 
acordo com cada categoria, e com referência as datas de troca; 

 Permitir informar o valor (%) residual do bem e a vida útil, de maneira individual ou pela 
natureza do bem; 

 Permitir reavaliação de bens de forma individual, ou por lote; 

 Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por bens, locais, estado de conservação, 
permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo 
licitatório; 

 Permitir controle de transferência de bens entre os diversos locais, possibilitando a emissão do 
relatório de transferências, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens; 

 Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados 
básicos desse movimento, tais como: 

o Data de envio; 

o Tipo de manutenção; 

o Valor do orçamento; 

o Campo descritivo para informações específicas; 

 

 Emitir relatório identificando os bens com sua conta contábil; 

 Emitir termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por órgão/centro de custo; 
 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica; 

 Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta; 

 Possuir rotina para inventário por locais, importando dados capturados por coletor de 

códigos de barras; 

 Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro 

setor; 
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 Possuir rotina para geração de depreciação de bens na forma de linha reta ou cotas 

constantes, de acordo com os parâmetros de vida útil e percentual de valor residual dos 

bens, podendo ser realizada de forma mensal ou anual; 

 Permitir vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou 

documentos digitalizados, ao código do bem; 

 Permitir transferência dos bens de um local para outro utilizando multiseleção; 

 Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, tipo de uso, 

coordenadas geográficas; 

 Permitir inclusão de dados específicos para cadastro de veículos, como Renavam, Placa, Ano de 

Fabricação e Ano do Modelo, Chassi, tipo de combustíveis, classificação tabela FIPE; 

 Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para controle das 

depreciações em casos de exceção; 

 Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data 

retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento; 

 Permitir inserir uma data para o início das depreciações dos bens; 

 Permitir a parametrização das contas para integração contábil; 

 Possibilitar integração com o módulo contábil através de contabilização mensal, gerando 

lançamentos de movimentação financeira de acordo com as operações entre as contas 

específicas dos bens e as contas de contrapartida de acordo com cada tipo de operação; 

 Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas; 

 

12.7.  MÓDULO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO 

 

 O aplicativo de Almoxarifado deverá possibilitar controlar toda movimentação 

de entradas, saídas, devoluções, controles de prazos de validade e 

transferência de materiais no estoque; 

 Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos 

diversos almoxarifados; 

 Utilizar centros de custo (setores) na distribuição dos materiais, possuindo 

possibilidade de utilização de seções nestes. 

 Possibilitar integração com o módulo de Contabilidade para geração das 

entradas inserindo os itens constantes dos empenhos, com controle das 

quantidades; 
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 Possibilitar restrição de acesso dos usuários aos Almoxarifados (Centros de Custos); 

 Possuir cadastro de materiais para informar: Tipo (cadastro personalizado), 

Classificação, Dados de Distribuição, Dados de Armazenamento, Código de 

Barras, Controle de Vencimento; 

 Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais; 

 Possibilitar que os níveis de classificações de materiais e localizações sejam 

definidos pela entidade; 

 Possuir cadastro de atributos para o cadastramento de materiais, 

personalizando cada tipo de atributo com os tipos de dados que serão 

inseridos nestes; 

 Possuir rotina para criação de formulários específicos de classificação de itens; 

 Possibilitar controle de materiais conforme especificações definidas pelo 

usuário quanto a natureza de despesa (Consumo/Permanente/etc.); 

 Permitir no momento da entrada que os itens que possuem controle de 

vencimento já tenham os lotes gerados; 

 Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque; 

 Possuir rotina para que a requisição de materiais seja realizada via sistema, 

podendo ser parametrizado para somente serem requisitados itens que 

constem no estoque, com validação das permissões de acesso dos usuários 

requisitantes aos centros de custos aos quais tem acesso; 

 Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial 

de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das 

requisições. 

 Possuir rotina para visualização das requisições em aberto; 

 Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de 

acordo com os parâmetros de ponto de pedido e consumo médio; 

 Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as 

movimentações por material e período com saldo anterior ao período 

(analítico); 

 Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os 

movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período; 

 Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais; 

 Possibilitar emissão de relatórios por movimentação considerando as contas 
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contábeis; 

 Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da 

localização dos materiais no estoque; 

 Registrar abertura e o fechamento de exercícios/meses, bloqueando as 

movimentações nos períodos fechados; 

 Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material; 

 Possuir rotina para remanejamento de lotes e cadastro de lotes de materiais 

que já estejam no estoque para controle dos vencimentos dos produtos; 

 Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores; 

 Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque 

com relação a unidade de compra e unidade de distribuição; 

 Possuir rotina para cadastro de empenhos bloqueados para recebimento; 

 Possuir rotina para cadastro de agendamentos de entregas pelos licitantes; 

 Possuir rotina de inventário por centros de custo, bloqueando as operações 

para o centro de custo enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na 

finalização do inventário gerar automaticamente entradas e saídas dos itens 

após conferência física; 

 Possuir rotinas para gerenciamento de Armazenamento com operações de 

logística com as seguintes características básicas: 

o Permitir o cadastramento dos endereços físicos de picking e pulmão 

para os materiais; 

o Possibilitar o acompanhamento do status das movimentações geradas 

quando utilizado coletor de dados; 

o Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado; 

o Permitir controle separado entre centros de custo que utilizam ou não 

armazenagem, com controles específicos para cada tipo; 

o Possuir rotina que na entrada já realize a distribuição física dos 

materiais, gerando mapa de armazenagem, de acordo com 

parametrização dos itens e locais físicos; 

o Permitir a geração de guia cega para conferência dos materiais recebidos; 

o Separar os materiais com quebras por endereçamento físico; 

o Restringir armazenagem por nível, volume e exceções de armazenamento; 

o Possibilitar operações por papel ou coletor de dados; 
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o Possuir seleção automática de pulmão no armazenamento, 

abastecendo o picking e indicando as demais localizações físicas para 

armazenamento de acordo com endereços vagos mais próximos; 

o Possibilitar o abastecimento de picking automático ou manual; 

o Permitir na saída dos materiais, gerenciar a retirada, indicando os 

endereços físicos mais próximos para separação dos materiais, com 

exceção de itens com validade, quando os endereços selecionados 

serão aqueles de validade menor, independentemente da localização 

física, gerando para tal o mapa de retirada; 

o Possibilitar transferência virtual entre centros de

 custos que geram armazenagem gerando mapa de 

transferência para movimentações físicas; 

o Possibilitar bloqueio de endereços; 

o Possibilitar geração de inventários por item e locais, bloqueando as 

movimentações físicas destes; 

 Possibilitar utilização de coletor de dados com as seguintes tarefas: 

o Consulta de Local; 

o Consulta de Palete; 

o Consulta de Item; 

o Cadastramento de código de barras; 

o Saídas; 

o Transferências; 

o Entradas; 

 

12.8. MÓDULO DE GESTÃO DE FROTAS 

 

 Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos, 

possibilitando inclusive a troca de medidores quando necessário; 

 Possuir cadastros para as diversas rotinas de controle do sistema; 

 Permitir o cadastramento de rotas de destino e destinos, para possibilitar 

“viagens casadas”, quando utilizadas rotinas de agendamento de veículos; 

 Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de 

habilitação e também o vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de 
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relatório de motoristas de acordo com vencimento das CNHs e bloqueio nas 

rotinas dos sistema quando utilizado o motorista com CNH vencida há mais de 

30 dias; 

 Permitir a utilização de bombas de combustível, possuindo cadastros 

específicos das bombas, com controle de estoque, sendo automaticamente 

gerados dados para o módulo de Almoxarifado quanto ao consumo dos itens; 

 Permitir a utilização conjunta de bombas de combustíveis com gastos da frota 

para tipos de combustível que não sejam controlados por bomba na entidade; 

 Possuir rotina para geração de ordens de serviço internas e externas, para 

controles dos serviços executados nos veículos tanto no próprio setor de 

manutenção da entidade quanto para serviços em empresas contratadas, 

possuindo disponibilização nestes casos para módulo WEB quando as 

empresas podem realizar os orçamentos via WEB para aceite ou não para 

execução dos serviços, controlando na rotina saldos de empenhos e cálculos 

de valores líquidos quando utilizados descontos obtidos nos processos 

licitatórios, em se tratando de peças por tabela; 

 Emitir via sistema, requisições para abastecimentos/serviços indicando na 

impressão dados do veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, 

motorista; 

 Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível 

para qualquer item que tenha referência com veículos, como abastecimentos, 

serviços, peças, possibilitando importação de requisições e ordens de serviço 

para geração dos gastos; 

 Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a 

emissão de relatório por veículo e por período; 

 Permitir cadastrar os pneus e controlar suas movimentações, como as trocas 

com identificação da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle 

de quilometragem para rodízio; 

 Permitir o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de 

qualquer natureza, como por exemplo troca de óleo, extintores de incêndio, 

revisões possibilitando o controle do vencimento por quilometragem ou por 

data; 

 Permitir o cadastro de seguros dos veículos com informação da data/valor do seguro; 
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 Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados 

como local de destino, motorista e finalidade; 

 Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período; 

 Possuir rotina para registros das movimentações de garagem, indicando dados 

como motorista, horário saída e retorno, quilometragem; 

 Permitir a consulta da movimentação de garagem do veículo por período; 

 Possuir integração com o módulo de Almoxarifado, em que nas saídas de 

materiais para veículos, caso este seja incluso, gere movimentações de gastos 

para os veículos automaticamente; 

 Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como acidentes e 

multas, registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório 

em determinado período por veículo; 

 Possuir rotina para cadastramento das medições avulsas dos veículos, para 

envio ao TCE nos casos de medidores quebrados, quando é enviada uma 

medição declarada no mês. 

 Permitir o cadastro e movimentação das baterias entre os veículos; 

 Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do 

estoque de combustível que será enviado ao Tribunal de Contas; 

 Possuir controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de 

cada empenho/liquidação; 

 Possuir cadastro para perdas de combustível, ocasionadas em motivos como 

por exemplo vazamentos, evaporação; 

 Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas; 

 

12.9. MÓDULO DE GESTÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA 

 

 Este nódulo deverá ser desenvolvido para atender a Lei Complementar nº 

101/2009, a qual instituiu a obrigatoriedade quanto à divulgação através de 

meios eletrônicos e de acesso ao público, os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de 

Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos. 

 O Portal da Transparência, deverá fazer integração automática entre os 
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módulos Contabilidade,   Compras   e   Licitações   e    Folha   de   Pagamento,   

possibilitando a demonstração em tempo real de diversas informações exigidas 

pelas LC 101/2009 e atualmente, pelo Ministério Público, simplesmente pelo 

lançamento desses dados nos referidos módulos. As informações poderão ser 

visualizadas através de gráficos, listagem em tela, relatórios e documentos 

auxiliares inseridos em formato PDF, inclusive para impressão. 

 O sistema deverá realizar a integração entre os módulos Frotas, Obras e 

Patrimônio de forma automática, dispensando qualquer procedimento 

operacional para sua demonstração. Caso a entidade não possua os módulos, 

é possível inserir manualmente os relatórios para serem apresentados no 

Portal da Transparência. 

 Deverá fazer a geração automática de relatórios: através de um executável no 

módulo Contabilidade, deverá gerar todos os relatórios em formato PDF e 

automaticamente são apresentados no Portal da Transparência. Este 

executável pode gerar os relatórios dentro de um determinado período, 

sobrepondo ou não, os relatórios anteriores. 

 A entidade deve poder personalizar o Portal da Transparência, inserindo o 

brasão, banner e o logotipo do ente públicop, assim como alterar as cores do 

plano de fundo. 

 Os relatórios automáticos, deverão ser gerados e publicados no Portal da 

Transparência em sua íntegra, não havendo possibilidade de manipulação de 

dados. 

 Ao acessar o site do ente público, o público deve poder acessar o Portal da 

Transparência através de um link próprio, onde deve ser possível consultar: 

o Gráficos comparativos entre despesas arrecadadas, empenhadas e pagas no mês; 

o Despesas orçadas, empenhadas, liquidadas e pagas, detalhadas por Órgão, 

Função, Elemento da Despesa, Programa e Projeto. Sendo possível visualizar os 

empenhos por função, assim como os itens que compõem os empenhos. Os 

valores apresentados devem ser cumulativos até a data da consulta e as 

informações podem ser exportadas e impressas no formato PDF; 

o Receitas Orçadas Atualizadas e Arrecadadas: devem ser apresentadas as 

informações relativas as Receitas Correntes, Receitas de Capital e Deduções da 

Receita de forma descritiva e em gráficos, acumulativos até a data da consulta; 
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 Deverá ser possível consultar várias informações de determinados credores, 

informando um dos filtros: razão social, CNPJ, nº do empenho ou intervalo de 

período de emissão. Nesta tela é possível visualizar o nº do Empenho, 

Convênio, Número e tipo da Licitação, valor anulado, liquidado e pago, os itens 

dos empenhos, e o próprio empenho para impressão; 

 Visualizar todos os veículos cadastrados no módulo Frotas. São discriminadas 

as placas, chassi, renavam e setor. Existe também a opção de demonstrar a 

quilometragem e gastos por requisição ou por gasto individual do veículo; 

 Possibilitar informações importadas na tela de "Diárias" no módulo 

Contabilidade. Aqui se pode consultar: nome e cargo do funcionário, nº do 

empenho e processo administrativo (caso houver), data de saída e retorno, 

destino e motivo da viagem, quantidade de diárias, valor total e de passagens 

(caso houver); 

 Apresentar os valores referentes aos repasses recebidos e enviados até a data 

da consulta no exercício vigente; 

 Os convênios cadastrados no módulo Contabilidade, devem estar detalhados 

pelo nº do Convênio, destinatário ou repassador, valor, CNPJ, nº de parcelas, 

justificativa, data início e término, fonte e o documento disponível para 

visualização e impressão; 

 Possibilitar informações importadas na tela de "Licitações" no módulo 

Compras. As licitações devem ser detalhadas por modalidade, número, 

processo, data de abertura, situação e objeto. É possível inserir os documentos 

em PDF ou scaneados para permitir sua visualização, sendo eles: Editais, Atas 

de Sessão, Contratos, Empenhos, Homologações e Ratificações, 

Adjudicações; 

 Os dados informados no módulo Patrimônio, devem demonstrar o código do 

tombamento, tipo e descrição do patrimônio, tipo de incorporação e valor total; 

 Possibilitar visualização das informações detalhadas das obras municipais 

como tipo do Bem, empresa responsável pela obra, data e valor do contrato, 

valor aditivo e valor pago, situação, medições, planilhas (documento a ser 

anexado no módulo Patrimônio) e descrição da obra; 

 Possibilitar visualização das informações importadas do módulo Folha de 

Pagamento. Nesta tela deve ser possível visualizar o nome do funcionário, 
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código de matrícula, cargo e carga horária, situação, natureza, tipo da folha, 

salário base (opcional mostrar valores referente aos descontos e proventos), 

data de admissão, nomeação, lotação, cedido de e cedido para; 

 Apresentar os relatórios automáticos gerados pelos módulos Contabilidade e 

LRF, assim como os relatórios anexados manualmente; 

 Permitir a Entidade inserir as perguntas e respostas frequentes realizadas pelo 

público, no intuito de auxiliar quanto ao esclarecimento de dúvidas gerais. 

 

12.10. MÓDULO DE GESTÃO DO PROTOCOLO 

 

 Módulo deverá ser responsivo; 

 Permitir o cadastro de assuntos; 

 Permitir o cadastro de caixas; 

 Permitir o cadastro de documentos; 

 Permitir o cadastro de locais; 

 Possuir dashboard de dados gerais dos processos nos locais com acesso pelo 

usuário; 

 Possuir integração com o cadastro único WEB; 

 Possibilitar abertura dos processos com comprovante de protocolização; 

 Possuir consulta das tramitações via lista ou linha do tempo; 

 Possuir consulta rápida da situação de processos bastando apenas informar 

número de processo, protocolo e/ou CPF do requerente e/ou Senha para 

consulta; 

 Possuir rotina para recebimento individual ou múltiplo de processos; 

 Possuir rotina para encaminhamento individual ou múltiplo de processos; 

 Possuir rotina para anexar processos entre si, em que, com a tramitação do 

processo pai, gerando tramitações também nos processos anexos (filhos); 

 Possuir cadastro de caixas para indicação no arquivamento dos processos; 

 Possuir rotina para recebimento múltiplo de processos, possibilitando utilização 

de código de lote gerado no encaminhamento; 
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12.11. MÓDULO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 Permitir o cadastro de pessoas individual aos contratos funcionais; 

 Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura 

de imagem (webcam); 

 Preservar históricos e datas das alterações de informações de endereços e bancos; 

 Realizar validação nos números de CPF, CNPJ e PIS ao realizar novos 

cadastros de pessoas físicas ou jurídicas e ainda gerar ocorrências para os já 

existentes; 

 Tornar campos obrigatórios no cadastro de pessoas para atender as 

informações para DIRF, RAIS, SEFIP, SIAP. 

 Permitir realizar cadastro dos beneficiários de pensão alimentícia, onde 

possam ser definidos diferentes parâmetros de acordo com cada tipo de 

sentença judicial, afim de realizar cálculos automatizados; 

 Cadastrar dependentes com graus de parentescos pertinentes a folha, assim 

como o controle de baixas para dependência de salário família, imposto de 

renda e previdência realizadas automaticamente de acordo com as leis 

federais ou municipais; 

 

 Possibilitar a realização de movimentações para cargos como a criação de 

vagas, extinção de vagas, criação de cargos, extinção de cargos, dentre todos 

os outros previstos pelos Tribunais de Contas, possibilitando ainda a 

vinculação do ato junto a essas movimentações; 

 Permitir a vinculação de documentos de formatos TXT, PDF, DOC, etc. no atos 

legais; 

 Permitir a revogação de um ato e as movimentações vinculadas a ele, 

tornando-as sem efeito legal e mantendo o histórico; 

 Permitir o cadastro de Funções Gratificadas, com controle de vagas e definição 

das faixas de valores de acordo com as leis de plano de cargos e salários; 

 Realizar validação nas vinculações dos cargos de acordo com o tipo do 

contrato (Estatutários, Celetistas, Comissionados, Político, etc.); 

 Realizar a vinculação de faixas salariais junto ao cadastro de cargos, visando 
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atender a legislação da entidade quanto ao plano de carreira; 

 Controlar os empréstimos consignados desde seu início até o final do contrato 

e ainda definir regras de cálculos específicas, e permitir suspensões 

temporárias ou definitivas dos mesmos. 

 Possibilitar o cadastro do organograma de acordo com a estrutura existente na 

entidade; 

 Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantendo todo histórico 

anterior, mesmo que a mudança ocorra dentro de um mesmo exercício; 

 Permitir o cadastro de tabela de plantões diversos, individualizados por valores 

ou regras específicas da legislação; 

 Permitir o cadastro e controle de movimentações diversas, tais como: 

concessões de diárias, substituições, concessões de aposentadorias, 

concessões de pensões, revisões, nomeações de servidores efetivos 

concursados, comissionados, empossados e conselheiros, averbação tempo 

de serviço, concessão de abono permanência, licenças médicas, isenções de 

previdência, isenção de imposto de renda; 

 Controlar histórico das nomeações de cargo em comissão e funções 

gratificadas para servidores efetivos, assim como a realização do controle de 

vagas ocupadas durante as nomeações; 

 Permitir o controle de autônomos individualmente, além do controle automático 

de desconto previdenciário, imposto de renda e imposto sobre serviços 

prestados, tal qual a emissão da RPA e geração dos dados junto a DIRF e 

SEFIP; 

 Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o servidor assumir o cargo; 

 Permitir o controle orçamentário, bem como de vagas ocupadas por secretaria; 

 Permitir movimentações de comunicação de acidente de trabalho; 

 Possibilitar inserir descrições automáticas nas movimentações de funcionários, 

permitindo mesclar entre textos pré-definidos e dados preenchidos na 

movimentação; 

 Permitir criar movimentações específicas da entidade com Sinônimos, 

controlando o período da movimentação e seu objetivo. 

 Permitir a integração total dos sistemas de folha e contabilidade realizando os 

empenhos de maneira dinâmica, sem a necessidade de gerações e 
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importações de arquivos; 

 Permitir a geração automática de redutor de remuneração de acordo com o 

teto definido pela Entidade; 

 Permitir a geração automática do complemento de salário mínimo vigente para 

servidores com salários inferiores; 

 Realizar o controle dos contratos por prazos determinados, emitindo 

ocorrências aos usuários do sistema quando do término do contrato. 

 Controlar as diárias concedidas, calculando automaticamente as contribuições 

devidas quando ultrapassar 50% da remuneração do servidor vinculado ao 

regime RGPS, assim como emissões de relatórios com dados do ato, destino, 

quantidade de diárias e valor total para cada servidor; 

 Permitir a realização da importação de diárias empenhadas pela contabilidade, 

direto para o sistema de Folha, sem a necessidade de exportação e 

importação de arquivos; 

 Disponibilizar o controle de mais de uma conta débito para a realização dos 

pagamentos de folha; 

 Realizar o controle de servidores cedidos vindos de outras Entidades e cedidos 

para outras Entidades com e sem ônus; 

 Permitir o controle de afastamentos como licenças prêmios, licenças para 

tratamento de saúde, licenças sem vencimentos e realizar parametrizações e 

validações de acordo com a legislação da entidade; 

 Realizar lançamento de férias individual e coletiva filtrando cargos, classes, 

matrículas e organogramas, possibilitando ainda a realização de 

parametrizações que atendam a legislação da Entidade; 

 Controlar saldo de férias referente a períodos aquisitivos em aberto, controlar 

férias vencidas e a vencer e ainda possibilitar a geração de listagens que 

forneçam posições atuais e futuras de todos os servidores; 

 Possibilitar realizar o cálculo do adiantamento de 13.º Salário e Férias no mês 

de aniversário do servidor automaticamente; 

 Realizar cálculos simulados para análise de impactos de reajustes, onde possa 

filtrar matrículas, cargos, classes e lotações, possibilitando ainda a emissão de 

relatórios de resumo de folha e folha de Pagamento, sem a interferência no 

processo de folha normal; 
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 Realizar simulações de cálculos de rescisões, férias coletivas, adiantamento e 

13.º salário final, possibilitando ainda a emissão de relatórios dos resultados; 

 Permitir a realização da progressão funcional automática, obedecendo critérios 

de avaliação de desempenho, tempo de serviço e titulação. Gerar também o 

ato legal referente a Concessão da Progressão, vinculando automaticamente 

na movimentação ocorrida; 

 Realizar apuração de diferenças de valores que o servidor possui relacionados 

a reajustes retroativos; 

 Permitir o controle de estágio probatório de acordo com as regras da entidade; 

 Permitir a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores 

matemáticos (adição, subtração, multiplicação e divisão), sobre qualquer 

evento ou base de cálculo; 

 Permitir lançamentos de verbas de proventos ou descontos de forma 

temporária, definitiva ou mensal, possibilitando ainda lançamentos 

proporcionais e futuros (agendados); 

 Permitir o lançamento de verbas de proventos ou descontos em lotes, 

escolhendo qual classe, cargo, matrículas ou lotações lançar. 

 Permitir alterações, inclusões e exclusões, bem como o estorno de cada rotina, 

gravando logs dos processos; 

 Permitir o lançamento de folhas complementares diversas dentro da mesma 

competência e para um mesmo funcionário, onde o sistema controle o histórico 

funcional e as datas de pagamentos realizadas para cada uma dessas folhas; 

 Apresentar ocorrências diversas na abertura de competência e 

processamentos de cálculos, tais como férias a vencer, términos de 

afastamentos, términos de contratos de prazos determinados, retorno de férias, 

final de estágios probatórios, dentre outros conforme as necessidades da 

entidade e legislações; 

 Permitir reajuste nos valores do quadro salarial, repassando automaticamente 

aos servidores. 

 Disponibilizar tecla de atalho para acesso as telas do sistema e ainda permitir 

definir acesso aos favoritos; 

 Permitir o cadastro de averbação de tempo de serviço anteriores, repassando 

automaticamente a progressão salarial. 
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 Realizar o cálculo dos valores e bases de cálculos de encargos patronais, 

como aporte, patronal, FGTS. 

 Demonstrar bases de cálculos de cada verba existente na ficha financeira do servidor; 

 Permitir a geração de dados para as prestações de contas governamentais de 

âmbito federal, estadual e municipal, tais como SEFIP, CAGED, DIRF, RAIS e 

SIPREV. 

 Permitir a geração de dados para prestações de contas junto ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

 Permitir o controle de Recesso de Estagiários e também, o desconto ou 

pagamento de saldos em caso de rescisão; 

 Permitir a criação de relatórios ou documentos específicos através de uma 

ferramenta de simples interface que possa ser operada por qualquer usuário; 

 Possibilitar consultas da ficha financeira por períodos, tipos de folhas, cargos, 

eventos, organograma e matrículas. Permitir ainda realizar exportação dos 

resultados da consulta para planilhas de cálculos; 

 Averbar serviço anterior e emissão de certidões de tempo de serviço e 

contribuição, atendendo as legislações e modelos vigentes; 

 Permitir emissão de Memorando automático de Férias, lembrando os 

funcionários que há férias vencidas e a vencer; 

 Permitir emissão de aviso e recibo de férias; 

 Permitir emissão de relatório de médias sobre cálculos de férias, rescisões e 

13º salário; 

 Possibilitar emissão de termos de exonerações e/ou rescisões conforme 

legislação vigente; 

 Gerar relatório gráfico que demonstra a evolução de verbas por período 

definido, tanto para proventos, quanto para descontos; 

 Permitir emissão de ficha de registro que emita toda a vida funcional do servidor; 

 Demonstrar na emissão do holerite a parcela atual dos empréstimos de 

consignados do servidor. 

 Possibilitar a gravação de filtros para emissão de relatórios; 

 Definir nomes e cargos para emissão de campos de assinaturas em relatórios; 

 Possibilitar permissão de acesso a determinados relatórios; 

 Permitir visualizar os relatórios antes de enviar para impressão; 
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 Os relatórios deverão dispor da opção de exportação para formatos como PDF, 

documento de texto ou planilhas de cálculos, dentre outros. 

 Possibilitar a averbação de cursos e títulos para o processo de avaliação de 

desempenho; 

 Realizar controles de plano de saúde, benefícios com auxílio alimentação e 

vale Transporte, seguro de vida, associações e sindicatos; 

 Permitir a importação do saldo de vale transporte, controlar os cartões de vale 

transportes, controlar a integração entre linhas, manter histórico de valores das 

passagens e seus tipos, opção de carga complementar sob os saldos de vales, 

assim como geração da compra através de layouts disponibilizados pela 

empresa de transporte; 

 Possibilitar a importação dos resultados de fechamento de sistema de relógio 

ponto, de acordo com layout pré definido; 

 Permitir a geração de layouts diversos para integração entre sistemas de 

terceiros, conforme necessidade da entidade; 

 Dispor de rotina para importação da tabela de Classificação Brasileira de 

Ocupações atualizada, sem a necessidade de realizar digitações manuais; 

 Permitir importação mensal de consignados através de arquivos 

disponibilizados por terceiros. 

 Permitir realizar o cadastro de concurso público, realizar a vinculação dos 

cargos oferecidos, todos os editais relativos ao processo, a lei, descritivos, 

recursos, prorrogações, critérios gerais e documentações necessárias; 

 Possibilitar o cadastro de todos os candidatos, realizando ainda o controle dos 

aprovados, convocados e nomeados em seus respectivos concursos e editais 

para a devida prestação de contas aos órgão competentes, mantendo ainda 

todo o histórico do processo de concurso público. 

 Permitir a geração da Qualificação Cadastral de acordo com as normas 

exigidas pelo eSocial; 

 Permitir a consulta da Qualificação Cadastral por meio de importação do 

arquivo de retorno disponibilizado pelo eSocial; 
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12.12. MÓDULO DE GESTÃO DO HOLERITE WEB 

 

 Permitir a emissão de Holerites; 

 Permitir o agrupamento ou não de diversos tipos de folhas em um holerite de 

uma determinada competência. Ex: Folha Normal + Folha Férias; 

 Permitir o acesso de servidores e estagiários (Ativos/Demitidos), possibilitando 

a seleção de matrículas e contratos ativos ou não; 

 Permitir liberação de acesso a servidores demitidos apenas na competência de 

sua demissão; 

 Permitir realizar o login utilizando o CPF ou a matrícula do servidor; 

 Permitir a configuração de diferentes critérios para que o servidor realize o seu 

primeiro acesso no Portal sendo eles: RG, Data de Nascimento e Senha 

aleatória gerada através da impressão do holerite pelo sistema de Recursos 

Humanos; 

 Exigir a alteração de senha após realizar o primeiro acesso ou a redefinição de senha; 

 A aplicação deve ser totalmente integrada com o sistema de Recursos 

Humanos, não gerando duplicidade de informações; 

 Possuir opção de 'Esqueci a minha senha' encaminhando um e-mail para o 

servidor redefinir a mesma; 

 Utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação; 

 Permitir a alteração de senha e e-mail pelo próprio usuário; 

 Possuir configuração de exibição de holerites para os servidores após o 

fechamento do cálculo da folha de pagamento ou da liberação manual através 

do Portal, individualizado por tipo de cálculo; 

 Permitir a emissão do comprovante de rendimentos, utilizado para a 

declaração do imposto de renda 

 Possuir área do 'Administrador', onde é possível realizar a alteração de senha 

de servidores, emissão de holerites e comprovantes de rendimentos dos 

mesmos; 

 Exibir notificações na página inicial do servidor tais como: Férias vencidas, 

documentos pendentes e licença prêmio vencidas; 

 Possuir consulta de consignados (Ativos ou Inativos) exibindo a margem de 
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consignação disponível; 

 Permitir a emissão da ficha financeira anual; 

 Permitir a emissão da ficha de registro do servidor, possibilitando a seleção de 

diversos modelos; 

 Possuir opção de recadastramento/atualização cadastral de servidores com a 

geração de requisição para validação dos dados pelo departamento de 

Recursos Humanos; 

 Permitir que o servidor realize requisições de férias, licença prêmio, licença 

sem vencimentos, certidão de tempo de serviço entre outras movimentações, 

possibilitando que o mesmo acompanhe os trâmites realizados pelo 

departamento de pessoal no sistema de folha de pagamento; 

 Permitir o envio de mensagens, podendo ser exibidas no holerite e na página 

inicial com a definição de duração de exibição; 

 Permitir o envio de documentos diversos tais como: RG, CPF, Certidão de 

Nascimento e Casamento, Comprovante de endereço, Exames médicos e 

periódicos, Título de eleitor entre outros configuráveis pelo sistema de folha de 

pagamento; 

 Permitir o controle por Entidades; 

 Permitir o controle de expiração de senhas por período determinado ou por 

quantidade de tentativas de acesso; 

 Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos 

servidores; 

 Exibir em uma única tela a vida funcional do servidor, contendo os seus dados 

cadastrais, históricos de férias, licenças, afastamentos entre outras 

informações; 

 Possibilitar que o superior imediato autorize ou não uma requisição realizada 

por seu subordinado; 

 Possuir tela de parametrizações, possibilitando o administrador personalizar a 

aplicação, ativando ou não determinadas funcionalidades; 

 Permitir ao superior imediato responder aos questionários de avaliação de 

desempenho de seus subordinados; 

 

12.13. MÓDULO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL 
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 Permitir a execução dos serviços de digitalização, indexação, armazenamento em 

banco de dados e o gerenciamento através de SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados); 

 Conter tabela de temporariedade; 

 Gestão e controle de entrega e retirada de documentos; 

 Possibilitar a configuração de chaves para indexação de documentos sem 

necessidade de programador; 

 Apresentar compatibilidade e aplicabilidade com OCR; 

 Possibilitar consulta de documentos simultaneamente a quantidade ilimitada de 

usuários; 

 Criação de novos índices, mesmo após os processos já indexados e digitalizados; 

 Gerenciar arquivos externos como DOC, PDF, XLS, TXT ou qualquer outro formato; 

 Permitir a configuração de processos; 

 Cadastro único de fornecedor, pessoa física e jurídica; 

 Geração/exportação de arquivos em diversos formatos; 

 Comunicação direta com o hardwere utilizado; 

 Permitir pesquisa FULL TEX 

 Permitir filtro de pesquisa com a combinação de uma ou mais informações; 

 Permitir pesquisa por coringas; 

 Consulta de documento via WEB; 

 Permitir a integração com outros softwares; 

 Apresentar possibilidade de customização e criação de novos módulos para atender 

demandas específicas; 

 Utilizar WebService para integração com sistemas pré-existentes; 

 Contar com sistema de segurança baseado em níveis de acesso por instituição, 

grupo ou usuário; 

 Rodar em servidores Windows ou Linux, independente de plataforma; 

 Permitir a utilização de SGBD PostgreSQL, Oracle, SQL Server e Firebird, a critério 

do usuário. 

 

12.14. MÓDULO DE GESTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS  
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 Permitir a modernização, agilização e qualificação do fluxo, rotinas e procedimentos 

da despesa, com a adoção da assinatura eletrônica dos seguintes documentos: 

 -Nota de empenho; 

 -Anulação de empenho;  

 -Cancelamento de restos a pagar;  

 -Nota de liquidação da despesa; 

 -Ordem de pagamento 

 -Solicitação de crédito adicional; 

 Permitir a instituição de uma central de pagamentos;  

 Permitir o pagamento por remessa de lote   

 Permitir a criação de fluxo de digitação, tramitação e assinaturas 

 Permitir a adoção de rotina de aprovação de documentos e procedimentos 

 Permitir a adoção de rotina para a assinatura eletrônica de documentos  

 Permitir a adoção de autorização de assinatura por área de atividade 

 Permitir com que o gestor somente autorize e assine a despesa, após as demais 

assinaturas vinculadas ao tipo de documento; 

 Permitir a vinculação de usuários, à determinada permissão de acesso e unidade 

orçamentária 

 Permitir com que o gestor confirme o procedimento e finalize o processo de despesa 

ou rejeite a autorização 

 Permitir que o lançamento somente se efetive após a assinatura do responsável em 

conjunto com as demais assinaturas vinculadas ao documento 

 Permitir a contabilização automática com a conclusão das assinaturas vinculadas ao 

documento 

 Permitir a autorização de servidores/assinaturas por unidade orçamentária 

 Permitir assinatura de um ou mais documentos simultaneamente 

 Permitir o acompanhamento através de extrato ou relatório da movimentação das 

assinaturas 

 Permitir a estruturação do sistema de assinatura eletrônica de acordo com a norma 

que regerá a adoção da ferramenta 

 Possibilitar permanente auditoria e acompanhamento dos procedimentos autorizados 
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mediante assinatura eletrônica 

 Possibilitar acesso mediante login e senha de segurança personalizada 

 

 

13. AMOSTRA TÉCNICA 

 

Encerrada a classificação das proponentes, será exigido pela Comissão de Licitação a realização 

de demonstração técnica de uso dos sistemas à Licitante vencedora, para comprovação de 

atendimento de todas as funcionalidades do sistema descritas neste Edital, necessária à correta 

operacionalização dos módulos e comprovação da qualidade, que será realizada no prazo 

máximo de 2 (dois) dias corridos após a realização da licitação. 

Em caso de divergências com as funcionalidades do sistema descritas neste Edital, a Comissão 

procederá com a desclassificação da Licitante que não atende os requisitos do edital, procedendo 

na sequência com a convocação das demais licitantes classificadas em ordem para a 

demonstração do atendimento dos requisitos do Edital. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos os impostos, fretes, 

encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à entrega do objeto, bem 

como aquelas decorrentes de eventuais substituições de produtos. 

 Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências 

e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pelas agências e ou 

órgãos oficiais reguladores e fiscalizadores. 

 Os licitantes deverão constar na proposta a MARCA/FABRICANTE, dos produtos por eles 

cotados. 

 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições 

constantes no Código de Defesa do Consumidor, conforme Lei Federal n.º 8.078 de 

11/09/1990, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando 

for o caso. 

 A licitante comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura 

verificadas nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 Quando da efetivação da compra e ou faturamento mensal, a empresa vencedora deverá 
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emitir a Nota Fiscal de acordo (produto ou serviço, quantidade, marca e valores) com a 

Solicitação de Despesa ou Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante. 

 

15. CONTATO 

 

a) Contatos poderão ser realizados da seguinte forma: 

 

Fone:  

E-mail: ......................... 

Responsável: ........................ 
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2.  

ANEXO II 

 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL 

 

 

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO – COMISSÃO 

PREMANENTE DE LICITAÇÃO, cópia integral do Edital de Licitação, modalidade Carta Convite nº 

001/2019 e anexos, contendo todo detalhamento do objeto desta LICITAÇÃO, bem como, a minuta do 

Contrato de Prestação de Serviços. 

 

Estou ciente da data e do local para o devido recebimento e abertura dos 

envelopes HABILITAÇÃO E PROPOSTAS. 

 

Declaro, ainda, que foram franqueadas as informações técnicas necessárias ao 

esclarecimento de qualquer dúvida relativa a prestação de serviços objeto da licitação. 

 

Local - Estado, ___ de novembro  de 2019. 

 

 

Licitante (CNPJ e Carimbo) 

Telefone/fax 

Nome 

AVISO: 

AS EMPRESAS RETIRANTES DO PRESENTE EDITAL DEVERÃO PREENCHER A FOLHA DE RECIBO 

ACIMA E ENVIÁ-LA VIA FAX (--) – - - -- ----- ou -------- OU E-MAIL (-------------). 

TAL SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, INFORMAR AO RETIRANTE DESTE, EVENTUAIS 

CORREÇÕES OU ALTERAÇÕES EM SEUS DISPOSITIVOS.
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ANEXO III 

 

Carta Convite nº 001/2019 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA) 

 

 

 

A          (nome da pessoa jurídica)        , CNPJ Nº                                        , sediada a          (endereço 

completo)           , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

 

 

Local - Estado,      /          de 2019. 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO IV 

Carta Convite nº 001/2019 

(MODELO DE CREDENCIAL) 

 

 

 

O _____________ abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela pessoa jurídica, vem pela 

presente informar que designamos o Senhor          ,  RG  Nº                           _______,  para  acompanhar  

a  Licitação, modalidade Carta Convite nº 001/2019 podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a 

recursos,  requerer,  e  praticar  qualquer  ato  necessário  ao  fiel cumprimento do presente 

credenciamento. 

 

 

Local - Estado,      /          de 2019. 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO V 

Carta Convite nº 001/2019 

(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

 

A CÂMARA MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prezados Senhores, Apresentamos a V.Sª. nossa proposta devidamente detalhada para 

prestação de serviços técnicos, a serem executados, já incluídas todas as despesas  necessárias  a  

perfeita  realização  dos  serviços,  inclusive mão-de-obra,  todos  os encargos trabalhistas e 

previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, nos termos da Licitação, 

modalidade Carta Convite Nº 001/2019, e seus Anexos, conforme quadro abaixo: 

ITEM OBJETO QT VLR MENSAL VLR TOTAL 

01 Módulos de Contabilidade Pública; 12   

02 
Módulo de Gestão e Execução Orçamentária (PPA, LDO e 

LOA); 
12   

03 Módulo de Gestão de Tesouraria; 12   

04 
Módulo de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso (Aplic); 
12   

05 Módulo de Gestão de Frotas; 12   

06 Módulo de Gestão de Protocolo; 12   

07 Módulo de gestão de Compras e Licitações; 12   

08 
Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de 

Pagamento; 
12   

09 Módulo de gestão do Portal do Servidor; 12   

10 Módulo de gestão de Almoxarifado; 12   

11 Módulo de gestão do Patrimônio; 12   

12 Módulo de gestão do Portal Transparência; 12   

13 
Módulo de produção e gestão de documentos em meio 

eletrônico; 
12   

14 
Módulo de Gestão de Assinatura de Documentos em Meio 

Eletrônico 
12   
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15 

Serviços de conversão e migração dos bancos de dados, 

customização das ferramentas de TI para ajustes às técnicas e 

rotinas da contratante e treinamento de servidores. 

01   

O serviço será prestado nas dependências da Contratada ou da Contratante, bem como 

onde se fizer necessário para o fiel cumprimento do objeto a ser contratado. 

O prazo de validade de nossa proposta é  de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

da abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições 

estabelecidas neste ato convocatório. 

Local - Estado,         de             de 2019. 

 

Nome da Licitante (Assinatura) 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO VI 

 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº.         /201__ 

 

CONTRATO VOLTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO 

ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOFTWARES DE 

GESTÃO ADMINISTRATIVA,  PARA LICENÇA DE USO, INCLUINDO 

CONVERSÃO DE DADOS, CORREÇÃO, IMPLANTAÇÃO E 

TREINAMENTOS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ, sob o no. 01.975.051/0001-00, sediada em Dom Aquino-MT, na Av. Pedro Celestino nº 

127 centro, neste Ato representado pelo Chefe do Poder Legislativo, senhor LUCIANO CLAUDIO DA 

SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 96348038149 e RG nº 14833743 SSP/MT, residente à Rua 

G, s/n, Bairro Ituberaba, Dom Aquino/MT,  Cep. 78830-000 e  a EMPRESA                                     , 

doravante  denominada  CONTRATADA,  com  sede                        (endereço  completo),  inscrita  no  

CNPJ sob  o  nº.                            , neste ato representado pelo Sr. _____(nome, nacionalidade, estado 

civil, profissão)                          , ajustam  o  presente  CONTRATO, nos  termos do art. 22, § 3º, inciso III 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de Acordo com os termos da Licitação, 

modalidade  Carta Convite  nº. 001/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA datada 

de       de        de 2019, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas 

que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas Clausulas Seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistemas de gestão pública, para implantação 

de Sistema Integrado de Gestão Pública com acesso ilimitado de usuários, contendo os seguintes módulos: 

ITEM OBJETO QT VLR MENSAL VLR TOTAL 

  12   

  12   

  12   

 

Os serviços deverão ser prestados em estrito cumprimento à Proposta do licitante, quanto a prazos, 
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quantidade e características funcionais dos profissionais alocados, localização da sede de apoio aos 

serviços, e todos os demais detalhes especificados na Proposta. Todos os elementos e aspectos dos 

serviços prestados adequar-se-ão às normas e princípios do Direito em vigor 

1.2. São obrigações da CONTRATADA, além da Prestação dos serviços do objeto deste Contrato: 

a) Prestar os serviços, conforme o solicitado pelo CONTRATANTE, obedecendo os prazos 

estabelecidos;  

b) conduzir os serviços de acordo com a legislação vigente; 

c) Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de 

trabalho; 

d) Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão 

de falhas ou defeitos verificados no objeto, sempre que a ela imputáveis; 

e) responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, 

contribuições, seguros e indenizações decorrentes da prestação do objeto licitado;  

f) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação que deu origem à 

contratação; 

h) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do presente objeto se dará dentro da vigência do CONTRATO, sob o regime de 

prestação de serviços por empreitada, de acordo com as especificações descritas na Clausula primeira; 

2.4. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA prestará toda a orientação necessária a melhor 

consecução do objeto deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 – O valor para a realização dos serviços objeto desta proposta será de R$.................. 

(......................) mensais, irreajustáveis durante os 12 meses de sua vigência, contados  de sua 

assinatura.  Estão incluídas no valor dos serviços todas as despesas de responsabilidade da proponente, 

indispensáveis à execução dos mesmos, tais como: mão de obra, tributos e contribuições de qualquer 

natureza; 

3.2 – O pagamento dos serviços será feito até o 10º (décimo) dia útil de cada mês subsequente ao da 

http://www.camaradomaquino.mt.gov.br/
mailto:contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br
mailto:licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br


Estado de Mato Grosso 
Câmara Municipal de Dom Aquino 
Pal. Ver. Elcio Lopes 
 

 

59 
Avenida Pedro Celestino – 127 – Centro – Dom Aquino – MT – 78.830-000 -Fones: 66 3451-1231 / 1724 

www.camaradomaquino.mt.gov.br / contabilidade@camaradomaquino.mt.gov.br ; 

secretaria@camaradomaquino.mt.gov.br ; licitacao@camaradomaquino.mt.gov.br  

 

prestação dos serviços, em face do procedimento interno, mediante apresentação da respectiva nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRAZOS 

4.1 – A vigência do presente será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado de acordo com as necessidades e interesse público, de comum acordo entre as partes, 

mediante aditivo contratual, em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 – As despesas decorrentes do presente CONTRATO estão previstas no orçamento do presente 

exercício e correrão por conta do recurso abaixo relacionado: 

 

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e encargos com a Câmara municipal  

3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiro – Pessoa Jurídica 

       

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 – Cabe ao Contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços 

contratados e do comportamento da contratada, sem prejuízo da obrigação deste; 

6.2 – A contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos decorrentes da boa e perfeita execução 

dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados; 

6.3 – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados a execução do presente CONTRATO, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Durante a execução do CONTRATO, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso; 

c) Multa de 2% (dois por cento) pelo descumprimento do CONTRATO; 

7.2 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a CONTRATADA será advertida, devendo 

apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis; 

7.2.1 – A CONTRATADA, durante a execução do CONTRATO, somente poderá receber 03 (três) 
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advertências, quando, então, será declarado o descumprimento contratual, com a aplicação das 

penalidades cabíveis, sem prejuízo de considerar rescindido o CONTRATO mesmo que só tenha 

ocorrido uma advertência; 

7.2.2 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas 

para o fim previsto no subitem 7.2.1; 

7.2.3 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à 

aplicação das penalidades das letras “b” a “c” do item 7.1; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1 – O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos 

artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n. 8.666/93. 

8.2 – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa, previstos no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93; 

8.3 – Constituem motivos para rescisão unilateral do CONTRATO, independentemente de procedimento 

judicial ou extrajudicial, sem que assista ao CONTRATADO o direito a qualquer indenização os seguintes 

casos: 

a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas contratuais; 

b) Paralisação dos serviços, sem justa causa e previa comunicação ao CONTRATANTE; 

c) Desatendimento das determinações regulares, salvo estas contendo vícios ou ilegalidades; 

d) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento 

do CONTRATADO; 

e) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO que, a Juízo do 

CONTRATANTE, prejudique a execução do CONTRATO; 

f) O valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global CONTRATADO ou após o 

trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 

 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

9.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo representante da Câmara 

Municipal de Dom Aquino - MT, que exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. Fiscal 

de contrato a ser designado através de portaria. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSICÕES GERAIS 

10.1 – O presente CONTRATO se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e Código Civil Brasileiro, 
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não podendo, em hipótese alguma, ser alegada, unilateralmente, qualquer relação de emprego pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

10.2 – O CONTRATADO manterá durante toda a execução do CONTRATO as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na contratação. 

10.3 - A Câmara Municipal de Dom Aquino/MT contratará apenas os módulos que julgarem necessários 

para o funcionamento da repartição. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Dom Aquino - MT, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

________ - MT,         de                     de 201___. 

 

LUCIANO CLAUDIO DA SILVA 

Presidente do Poder Legislativo 

CONTRATANTE 

RESPONSÁVEL LEGAL 

Empresa Contrate 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1) Nome:___________________________ 

    CPF:  ___________________________ 

    RG:    ___________________________ 

2) Nome:___________________________ 

    CPF:  ___________________________ 

    RG:    ___________________________ 
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ANEXO VII 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(PESSOA JURÍDICA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº.                      , com endereço na Bairro                          

, CEP                      , Município de                        -           , DECLARA, sob as penas da lei, que não possui 

em seu quadro de pessoal  empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 9.854/99. 

 

________ - MT,       de           de 201__. 

 

 

Licitante/ CPF/CNPJ 

Carimbo 
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