MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET
TIPO: Menor Preço Global
Pregão Eletrônico nº 28/2021
PROCESSO No: 8913/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO
DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO
E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA E MANUTENÇÃO
CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DO SISTEMA, DE
ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA CADA SUBSISTEMA NOS TERMOS DESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS E EM CONFORMIDADE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS
CAPÕES/RS.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no
www.portaldecompraspublicas.com.br.

endereço:

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº 28/2021
PROCESSO No: 8913/2021
O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, através de sua representante legal, a Exmª. Prefeita
Municipal, Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais, torna público
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, destinado a futura contratação do objeto especificado
no Anexo I deste Edital.
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo
Decreto municipal nº 1.392/2020 que (regulamenta a modalidade de licitação pregão eletrônico e
presencial) e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas
neste Ato Convocatório e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove
a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os
recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições:
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital,
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando

à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o
processo devidamente instruído a Prefeita Municipal para propor a homologação.
O Edital estará disponível gratuitamente na página www.muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes e no
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ:

09:00horas do dia 17/12/2021.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ:

09:00horas do dia 17/12/2021.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:

09:00 horas do dia 22/12/2021.

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA:

09:00 horas do dia 22/12/2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

09:01 horas do dia 22/12/2021.

MODO DE DISPUTA:

1.

Aberto.

DO OBJETO:

1.1. Contratação de cessão de licença de uso por tempo determinado de sistema integrado de
gestão pública municipal, juntamente com a contratação de serviços de migração, conversão,
implantação, treinamento e capacitação, suporte técnico presencial e a distância e manutenção
corretiva, adaptativa, evolutiva e atualização periódica do sistema de acordo com legislação vigente
para cada subsistema nos termos deste edital e seus anexos e em conformidade com a prefeitura
municipal de Muitos Capões/RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. Projeto atividade:
2.181 - Manutenção da Secretaria da Saúde – FR40
2.112 - Manutenção da Secretaria de Administração – FR001
2.117 - Manutenção da Secretaria da Fazenda – FR001
2.173 - Manutenção da Secretaria de Agricultura – FR001
2.141 - Manutenção da Secretaria da Educação – FR001
2.195 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social – FR001
2.118 - Manutenção da Secretaria de Obras – FR001
2.104 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores – FR001
0007 – Manter o RPPS – FR50
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Serviços terceiros de pessoa jurídica.
3.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do
Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contados do recebimento da impugnação.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela proponente.
3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de
designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação e que:
4.1.1. As licitantes que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos
vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 13,
deste edital.
4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital.
4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela
decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:
4.3.1. Pessoas físicas não empresárias.
4.3.2. Servidor ou dirigente da administração municipal;
4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.
4.3.4. As sociedades empresárias:
4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, dissolução ou liquidação;
4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);
4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ;
4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
em comum;
4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de
referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente
público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do
Município de Muitos Capões, em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por
meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de
bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes;
4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país;
4.4.
O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do
licitante.
4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s)
mesmo(s) item(s).
4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de
improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para
aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com
a Administração Pública.
5.

DO CREDENCIAMENTO:

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o
sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação
e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde
também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções
detalhadas para sua correta utilização.
5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores
informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas
pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br.
5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou à(ao) Município de Muitos Capões, responder por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
5.5. A perda da senha ou a quebra de sig
ilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.6. O Pregão será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação, com apoio técnico e
operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para
esta licitação.
6.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA:

6.1. Neste certame se aplica o direito de preferência previsto no Decretos municipal nº 1.391/2020
que (regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas
de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal).
7.

DA COTA RESERVADA:

7.1. Esta licitação não se aplica a participação exclusiva de MEs / EPPs, não será aplicada a cota
de natureza divisível previsto no art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo
Decretos municipal nº 1.391/2020.
8.

DO ENVIO DA PROPOSTA:

8.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até
a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a
descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço
acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
8.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das
obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.
8.2. O licitante não poderá cotar quantidades de serviços/produtos inferiores ao total do
objeto, observado o limite mínimo de quantitativos previstos no Anexo I deste Edital.
8.3.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
8.4. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
8.4.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;
8.4.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;
8.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo
divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos,
prevalecerão as últimas.
8.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
contratação.
8.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
8.8. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico,
as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:
8.8.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
quando for o caso;
8.8.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.8.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do Edital.

8.9. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser
confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de
habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.
8.10. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta,
sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 18 deste Edital.
9.

DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

9.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
9.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios
insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
9.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
9.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser
levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 12 deste edital.
9.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
9.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).
9.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
9.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

9.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar
que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
9.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance
ofertado em mais de 85%.
9.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame,
publicada no Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.
9.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
10.

DO EMPATE:

10.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o
direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto
Municipal nº 1.391/2020, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
10.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver
no intervalo estabelecido no item 10.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta
de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
10.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante
detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 11 e
seguintes;
10.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas
ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

10.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em
situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e
conforme art. 5º, §6º do Decreto Municipal nº 1.391/2020.
10.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes
da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.
10.1.7. O disposto nos subitens 10.1.1 a 10.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela
licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.
10.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances
em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:
10.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;
10.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento tecnológico no País;
10.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
10.2.5. Sorteio.
10.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor
Negociado", com a devida justificativa.
11.

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
11.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

12.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

12.1. Encerrada a etapa de negociação se houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
12.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio de campo
próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
12.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes
de findo o prazo estabelecido.
12.2.2. A proposta deve conter:
a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de
correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
b) O preço unitário e total para cada serviço/produto cotado, especificados no Termo de
Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente
nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes
da execução do objeto;
c) A descrição do serviço/produto cotado de forma a demonstrar que atendem as
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitação;
e) Conter prazo de execução/entrega dos serviços/produtos conforme descrito no Anexo I,
contados da ordem de serviço ou entrega do produto.
f)

Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

12.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos
elencados no subitem 12.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro
acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante.
12.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação
dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes
erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente
propostas.
12.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto
no Termo de Referência.
12.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
12.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

12.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências
necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas
no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência
deste edital, findo o prazo estabelecido no item 12.2.
12.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão
observados os procedimentos previstos nos itens 10 e 11.
12.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
12.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123/2006 e de acordo com o Decreto Municipal nº 1.391/2020, seguindo-se a disciplina estabelecida
no item 10 deste edital, se for o caso.
12.11. A proposta original, com todos os requisitos do item 12.2.2, deverá ser encaminhada em
envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de
3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da
Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, sito à Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, CEP 95.230000, Telefone (54) 3232-5707 – Setor de Licitações, aos cuidados do Pregoeiro, informando o
número e objeto do Pregão Eletrônico.
13.

DA HABILITAÇÃO:

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
13.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
13.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
13.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
13.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
13.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição
de participação.

13.2. O Pregoeiro consultará em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.
13.2.1. As licitantes devidamente cadastradas deverão encaminhar os seguintes documentos:
I
– Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
ter a licitante prestado serviço compatível como o objeto desta licitação;
II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores;
III – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-deobra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (modelo Anexo III ao Edital).
13.2.2. A licitante cuja habilitação parcial acusar como situação do fornecedor algum documento com
validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua
regularidade.
13.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados previamente como fornecedores do Município,
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal
e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:
13.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I
– Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva
sede, para o caso de empresário individual;
II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
- CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores,
para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do
licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade
simples;

VI – 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; (Item não aplicável para o objeto deste certame)
VII –Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
(Quando se tratar de cooperativa) (Item não aplicável para o objeto deste certame)
13.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
13.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I

– Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio
ou sede da licitante;
IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
V

– Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidao.
13.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.
13.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente
que demonstre tal isenção.
13.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
– Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças
com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores.

I

– Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

II

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC =

SG =

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

13.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante prestado serviço/ou
fornecido material compatível como o objeto desta licitação.
13.4.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs

13.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006,
deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.
13.4.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
13.4.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
13.4.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
13.4.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

13.4.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Município de Muitos Capões, através
da Comissão Permanente de Licitações, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação para prosseguimento do certame.
13.4.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
13.5.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

13.5.1.
Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser
enviados em até 4 (quatro) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.
13.5.2.
Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de
cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Comissão
Permanente de Licitação, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, juntamente com a proposta
de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na
forma do item 12.11 deste Edital.
13.5.3.
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ
da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam
ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
13.5.4.
As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data
da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 13.2.1, II, e 13.3.3,
I).
13.5.5.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio
eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
13.5.6.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando
solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.
13.5.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13.5.8.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e de acordo com o Decreto Municipal nº 1.391/2020,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
13.5.9.
Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação,
o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
13.5.10.
Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será
declarada vencedora.
14.

DOS RECURSOS:

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta)
minutos.
14.1.1.
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
14.1.2.
Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
14.1.3.
Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão
comparecer ao Setor de Licitações no Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Muitos
Capões, sito à Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, CEP 95.230-000, telefone (54) 3232-5707, de
segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00.
14.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões
do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da
recorrente.
14.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas somente no Setor de Licitações mediante
protocolo, no Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, sito à Rua Dorval
Antunes Pereira, nº 950, CEP 95.230000, aos cuidados do Pregoeiro e identificando o Pregão
Eletrônico. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas por
quaisquer outros meios (fax, correio eletrônico, etc).
14.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões
e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Prefeita Municipal
para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
14.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital (item 14.1.3).

14.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo
licitante.
15.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

15.1.
O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos
interpostos, a Prefeita Municipal.
15.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
16.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

16.1.
Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o
termo de contrato ou retirar a Nota de Empenho.
16.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55
da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VII deste Edital ou as
disposições constantes de instrumento equivalente.
16.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da convocação ou envio por e-mail.
16.3.1.
O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado
uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.
16.3.2.
Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o Setor de
Licitação e Contratos, pelo e-mail licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, ou poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
16.3.3.
A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.
16.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
do contrato.
16.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogável na ocorrência de uma
das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993.
16.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou
instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados:

I

– as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;

II

– critérios para o recebimento do objeto;

III

– prazos e condições de pagamento;

IV

– atualização financeira ou reajustamentos, quando possível;

V
– hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos,
por eventuais antecipações de pagamentos.
16.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta
apresentada pela licitante vencedora.
16.8. Será designado um Fiscal Gestor para o contrato, que desempenhará as atribuições de
fiscalização da prestação do serviço e/ou recebimento do(s) produto(s).
16.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.
16.10.
O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no
Contrato, anexo VII, ou instrumento equivalente.
17.

DA FISCALIZAÇÃO:

17.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade
encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras
definidas na minuta contratual, Anexo VII deste Edital, ou no instrumento equivalente.

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato
ou ata de registro de preços, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação
exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará
impedido de licitar e de contratar com o Município de Muitos Capões, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais.
18.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da
Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente
18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência,
impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

18.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Muitos Capões, garantida a prévia
defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em
instrumento equivalente.
18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.
18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município de Muitos
Capões, observado o princípio da proporcionalidade.
19.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1. O Município de Muitos Capões, por sua representante legal, Prefeita Municipal, poderá revogar
este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice
manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo
quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os
princípios da ampla defesa e contraditório.
19.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
19.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
19.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da
Prefeitura Municipal de Muitos Capões.
19.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da
licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.
19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
19.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de
habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.
19.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a
proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

19.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
19.9. O foro da Comarca de Vacaria/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente
licitação e da aplicação do presente Edital.
19.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no
endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do fone (54)3232-5707.
19.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
Comissão Permanente de Licitações através do Pregoeiro lotado no Município de Muitos Capões,
sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.
19.12. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página www.muitoscapoes.rs.gov.br
20.

ANEXOS:

20.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.1.1. Termo De Referência.
20.1.2. Proposta De Preços.
20.1.3. Minuta Procuração.
20.1.4. Declaração De Cumprimento Pleno Dos Requisitos De Habilitação.
20.1.5. Declaração De Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte Para Usufruir Dos Benefícios
Da Lei Complementar Nº 123/2006.
20.1.6. Declaração De Que Não Emprega Mão-De-Obra Infantil.
20.1.7. Minuta Do Contrato.

Muitos Capões, 07 de dezembro de 2021.
_________________________________
Rita de Cássia Campos Pereira Prefeita
Prefeita

ANEXO I
TERMO DE REFERÊCIA
1 –OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, visando a Cessão de Licença de Uso por tempo determinado de Sistema Integrado de
Gestão Pública Municipal, juntamente com a contratação de serviços de migração, conversão,
implantação, treinamentos capacitação, suporte técnico presencial e a distância e manutenção
corretiva, adaptativa, evolutiva e atualização periódica do sistema de acordo com legislação vigente
para cada subsistema nos termos deste Edital e seus anexos e em conformidade com a Prefeitura
Municipal de Muitos Capões/RS, através das Secretarias Municipais (Gabinete Prefeitura Municipal;
Secretaria da Administração; Secretaria da Saúde; Secretaria de Obras e Planejamento; Secretaria da
Habitação; Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio; Secretaria da Assistência Social; Secretaria
do Meio Ambiente, Turismo e Cultura; Secretaria de Esporte e Lazer; Secretaria da Educação,
Secretaria da Fazenda; Câmara Municipal de Muitos Capões; FUPRAS-Fundo De Aposentadoria E
Pensão Do Servidor Público Municipal De Muitos Capões), com recursos próprios, conforme descritos
e especificados nos ANEXOS integrantes deste Edital.
1.1. Para os requisitos da solução constantes no presente Termo de Referência, a Administração
Pública Municipal poderá, antes da assinatura do contrato, solicitar teste de conformidade a licitante
vencedora, no intuito de validar e comprovar a existência e a funcionalidade de tais requisitos.
O Comitê Gestor formado por servidores do Município de Muitos Capões ou responsável
técnico contratado designado para este fim, responsável pelo teste de conformidade, deverá conferir
os requisitos, dentre todos detalhados no termo de referência.
O teste de conformidade deverá ser realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de
Muitos Capões, em ambiente destinado para este fim. Os equipamentos utilizados para as
demonstrações durante o teste de conformidade deverão ser providenciados pela própria licitante,
incluindo, entre outros, computador, projetor multimídia, conexão à internet compatível (tecnologia 3G
ou outros), a fim de se evitar contestações quanto a qualidade de tais recursos por parte da licitante.
A licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar poderá ser convocada para
o teste de conformidade da solução objeto deste edital, a fim de comprovar o atendimento dos requisitos
que declarou. Caso a solução da licitante não seja aprovada no teste de conformidade, a mesma será
desclassificada, sendo convocadas para a realização deste teste as demais licitantes, por ordem de
classificação. A licitante cuja solução for reprovada no teste de conformidade, ou seja, não atender a
qualquer dos requisitos que declarou atender, poderá ser julgada inidônea para contratar com a
Administração Pública. Caso a Empresa vencedora não contemplar algum item solicitado pela
comissão, constante no item 18 deste Termo de Referência, será desclassificada sendo chamada a
próxima Empresa classificada. Esta, por sua vez, será convidada a passar pelo mesmo teste de
conformidade, a fim de afirmar sua condição de vencedora. Constatado o atendimento pleno às
exigências fixadas neste edital e consequente aprovação no teste de conformidade, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o presente objeto, para o qual apresentou proposta.
A licitante deve apresentar DECLARAÇÃO que as soluções (subsistemas) objeto do certame
estão completas e operantes. O Município de Muitos Capões em nenhuma hipótese adjudicará licitante
que não comprove a plena execução dos subsistemas de forma integrada nem tão pouco será admitido
conclusão de subsistema em construção para execução futura. Além disto, deverá apresentar no
envelope de habilitação atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, contendo as seguintes informações: nome do contratado e do contratante, cópia

anexa do contrato onde conste os sistemas objeto deste certame deverá constar pelo menos os
sistemas mais relevantes para gestão com módulos e seus submódulos constantes no item 2.3 –
DOS REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO letra “h” Folha de Pagamento, Contabilidade Pública,
Compras e Licitações e tributário e seus sub módulos, comprovando que a empresa executou ou está
executando com bom desempenho os serviços, deverá constar que os sistemas estão preparados
para atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como as
exigências da NBCASP e MSC (Matriz de Saldos Contábeis), e estão instalados em base de dados
local. Os sistemas não necessariamente deverão ter os mesmos nomes, porém devem atender os
requisitos dispostos para seu atendimento.
2 -DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS
Os serviços e sistemas a serem realizados pela CONTRATADA, que deverão ser prestados e
instalados na Prefeitura Municipal de Muitos Capões incluem:
2.1 -INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS
Os serviços de suporte dos sistemas abaixo descritos têm, como objetivo, a sua
parametrização, orientação e assessoria, quando necessário, para que os mesmos atinjam os objetivos
desejados quanto ao funcionamento, de acordo com as necessidades dos usuários. Sistemas e
serviços a serem implantados pela CONTRATADA em Servidor com Sistema Operacional
Multiplataforma (Linux ou Windows), e clientes rodando sob plataforma Windows XP ou
Superior.
Os sistemas serão instalados exclusivamente nos servidores do Município de Muitos
Capões.
2.2-DOS REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO:
a)
Todos os subsistemas do Sistema Integrado de Gestão Municipal devem permitir sua adaptação
às necessidades da Prefeitura Municipal de Muitos Capões através de parametrizações, utilizando
funções da aplicação em sua própria interface.
b)
A segurança do sistema deve ser definida e mantida pelos servidores funcionários da Diretoria
de Tecnologia em Informação da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, no próprio sistema.
c)
O sistema deve permitir a definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. Neste caso,
cada usuário ou grupo de usuários poderá ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada
recurso ou tela do sistema é uma função autorizável ou não.
d)
A solução deve permitir a configuração de geração de logs de acesso ao sistema, como recurso
de controle de auditoria, de forma que seja possível identificar claramente as atividades de inclusão,
alteração e exclusão de qualquer informação, inclusive àquelas relativas a administração da solução,
de qualquer usuário, indistintamente, inclusive administradores.
e)
O sistema de Contabilidade deverá permitir assinatura digital nos empenhos, podendo ser
configurada uma ou mais assinaturas simultâneas.
f) Possibilitar na emissão do empenho, efetuar automaticamente a consulta de débitos do credor no
sistema tributário. Caso este possua débitos, o mesmo deve demonstrar os mesmos com valores
atualizados, e opção para emissão de guia de recolhimento deles.
g)
Possibilitar que os anexos das planilhas importadas através do Website da Secretaria do
Tesouro Nacional do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do Relatório de Gestão
Fiscal (RGF) e da Declaração de Contas Anuais (DCA) sejam preenchidos de forma automatizada.
h)
O sistema Tributário deverá possuir conceito de cadastro geral, podendo acessar qualquer
informação do contribuinte através de sua identificação, como vínculos com outros cadastros, débitos,
efetuar lançamentos, emitir alvarás consultar e abrir protocolos;
2.3 -DOS REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO:
a)
A solução deverá utilizar/funcionar com banco de dados plataforma livre sem restrições de
limitação de utilização de memória RAM (Exemplos: Firebird e PostGreeSQL). Caso a proponente

possua Banco de dados de base proprietária, deverá disponibilizar ao município quantas licenças forem
necessárias para sua devida execução, sem custo adicional à Prefeitura e seus Órgãos.
b)
Sua configuração e instalação deverá explorar plenamente a capacidade de múltiplos
processadores existentes no hardware destinado pela Prefeitura Municipal de Muitos Capões para
instalação e operação do respectivo Banco de Dados. O mesmo deverá seguir os princípios de
integridade referencial.
c)
A solução deverá prover procedimentos que garantam total segurança no processo de
atualização de versões.
d)
A solução deverá ser baseada no conceito de controle de transação de dados, mantendo a
integridade do Banco de Dados em caso de queda de energia e falhas de software e/ou hardware.
Deverá ser permitido a visualização dos relatórios em tela de todos os subsistemas (módulos), antes
de imprimi-los, podendo em seguida fazer a impressão, bem como a gravação do mesmo em arquivo
no formato PDF (Portable Document Format).
e)
O acesso às informações corporativas deverá ser protegido por um sistema hierarquizado de
senhas.
f)
A solução deverá apresentar integração total entre seus subsistemas (módulos) e funções, de
forma automática e on-line, sem necessidade de troca de arquivos.
g)
O sistema deverá ser multi entidades e multi exercício.
h)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
6.
7.

Subsistemas para Prefeitura Municipal de Muitos Capões:
Folha de Pagamento
Recursos Humanos;
Ponto Eletrônico;
E-Social;
Portal do Colaborador;
Contabilidade Pública
Tesouraria/Financeiro;
Contabilidade de custos;
Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
SIOPE, SIOPS, SICONFI;
PAD TCERS;
Controle Interno.
Compras e Licitações
Gerenciamento da Frota;
Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon
Tributário
Controle de Dívida Ativa
Fiscalização
Gestão da NFS-e
Gestão de Cemitérios
Serviços On-Line ao contribuinte
ITBI Online
Protestos Judiciais/DCA Online
Protocolo processo digital
Controle do Posto de Saúde
Gestão da Educação e escolas

8.
9.
10.
11.

Assistência Social
Portal do Gestor
Meio Ambiente
App Cidadão

Subsistemas para Câmara Municipal de Vereadores de Muitos Capões:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Folha de Pagamento
Recursos Humanos;
Ponto Eletrônico;
E-Social;
Portal do Colaborador;
Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
Publicação das Contas Públicas;
Controle Orçamentário;
Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
PAD TCERS;
Compras e Licitações
Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon

Subsistemas para RPPS de Muitos Capões:
Folha de Pagamento
2.1.
Recursos Humanos;
2.2.
Ponto Eletrônico;
2.3.
E-Social;
2.4.
Portal do Colaborador;
Contabilidade
3.4.
Tesouraria/Financeiro;
3.5.
Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
3.6.
Publicação das Contas Públicas;
3.7.
Controle Orçamentário;
3.8.
Portal da Transparência;
3.9.
Lei de Responsabilidade Fiscal;
3.10.
PAD TCERS;
Compras e Licitações
3.11.
Controle de Estoque;
3.12.
Controle de Patrimônio;
3.13.
Licitacon

3. DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS
O serviço de Migração de Dados será executado pela contratada e auxiliado pela contratante.
A contratante deverá disponibilizar equipe técnica com conhecimento adequado e/ou modelo ER
(Entidade Relacionamento) da base de dados legada a ser migrada para nova solução. A contratada

deverá disponibilizar equipe com experiência em serviços de migração de dados a fim de coordenar e
executar as rotinas de migração. A contratada também deverá dispor das ferramentas tecnológicas que
necessite para a correta e eficiente migração dos dados e resolver problemas e conflitos inerentes ao
serviço de migração de dados, tais como: consolidações e inconsistências. Deverá ser migrado todo
o legado constante nos bancos de dados do sistema atual.
O prazo para conclusão dos trabalhos de migração e capacitação de usuários será de 30 dias,
contados da solicitação da Administração.
4. DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO
A solução deverá ser licenciada à Prefeitura Municipal de Muitos Capões, à Camara Municipal
de Vereadores e RPPS Muitos Capões com licença de uso pelo prazo de validade do contrato, sem
limite de usuários com acesso simultâneos ao Sistema.

4.

DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Os serviços de treinamento e capacitação que compreendem o presente objeto dividem-se em
dois tipos distintos no que diz respeito aos objetivos e público-alvo, identificados e classificados como
treinamento comportamental e capacitação técnica de usuários. O treinamento comportamental será
realizado para todos os usuários do Sistema com carga horária de 3 horas. A capacitação técnica de
usuários compreende o treinamento aos usuários finais do sistema aplicativo, todos integrantes do
quadro de servidores públicos da prefeitura de Muitos Capões, a ser ministrado por instrutores
habilitados, fornecidos pela contratada, e em instalações adequadas, fornecidas pelo município. O
respectivo treinamento deverá ser ministrado de acordo com os módulos específicos de cada
subsistema e com limite de 10 alunos por turma além da equipe técnica da Diretoria de Tecnologia em
Informação desta prefeitura. Ao final do treinamento, o usuário deverá estar apto para o correto uso dos
recursos contidos nos subsistemas habilitados para o mesmo. O planejamento destes treinamentos, no
que diz respeito à formação das turmas, carga horária e plano de ensino, deve ser estabelecido pela
empresa fornecedora em conjunto com a equipe técnica da Diretoria de Tecnologia em Informação
desta prefeitura.
5.

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO:

a)
Suporte técnico ao usuário do Sistema Integrado de Gestão Administrativa de forma a
dirimir dúvidas que acaso surgirem na sua operacionalização, com os seguintes meio e formas:
 On-line via chat pela Internet em horário comercial;
 Suporte remoto / Intervenção técnica em horário comercial;
 Suporte via Telefone em horário comercial;
b)
Assessoria Técnica do Sistema, de forma a mantê-lo em perfeitas condições de
operacionalização quando da alteração da legislação a que se subordina;
c)
Atualização de versão dos componentes do Sistema, sempre que a CONTRATADA
proceder melhorias nos módulos contratados;
7. DOS PRAZOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços terão início logo após assinatura de contrato, de acordo com o cronograma a ser
estabelecido em comum acordo entre a Administração e a Contratada. Poderá ser previsto no
cronograma, serviços de implantação, migração de dados, treinamento e manutenção, de forma

simultânea e paralela, a fim de atender às expectativas da administração pública, não superior a 30
dias.
8. DA GARANTIA DO SISTEMA APLICATIVO:
A empresa contratada deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Muitos Capões suporte
técnico por 60 (sessenta) dias após a implantação definitiva dos sistemas sem custo adicional, quando
da presença de técnicos da Prefeitura.
Ao final do contrato é vedado a contratada, bloquear os acessos dos sistemas, devendo o
município possuir acesso aos dados anteriores constantes nos bancos de dados para consultas, poderá
ser bloqueado apenas operações futuras como realização de novos empenhos, cálculos de folha de
pagamento, tributário entre outros.
9.DO ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO:
Caberá ao Secretário da Administração do Município de Muitos Capões a designar (1) um ou
mais servidores do quadro de servidores, com conhecimentos na área de informática, com o objetivo
de acompanhar os serviços objetos desse Edital. O(s)designado(s)se reunirá(ão) periodicamente com
o responsável técnico da contratada para planejamento, elaboração de cronograma de ações, definição
de prioridades e controle de mudanças, fiscalização e aprovação dos serviços prestados pela
contratada, de acordo com as especificações contidas neste edital.
10. DO TERMO DE ACEITE FINAL:
Caberá ao Gestor Geral a emissão do Termo de Aceite Final após a conclusão da implantação
de cada subsistema.
11. DA VISITA TÉCNICA:
A empresa proponente poderá efetuar uma visita ao departamento de Tecnologia da
Informação até 3 (três) dias antes da abertura do certame. Esta visita gerará um Atestado de Visita
Técnica que deverá constar na (Documentação), a proponente que não realizar a visita técnica deverá
declarar que concorda plenamente com os termos do edital e não fará nenhuma objeção quanto a
equipamentos, rede, sistemas a serem convertidos, servidores a serem capacitados e etc.
12. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO COM TEMPO DE EXECUÇÃO
O cronograma deverá apresentar todas as fases a serem executadas até a liberação dos
subsistemas para os usuários (1 –Instalação, 2 –Conversão, 3 –Testes, 4 –Implantação, 5 –
Treinamento, 6 –Liberação do sistema para os usuários e 7 –Suporte/manutenção), para cada sistema
solicitado neste edital que não poderá ultrapassar o prazo estipulado no item 3 DOS SERVIÇOS DE
MIGRAÇÃO DE DADOS.
Todos os sistemas deverão ficar hospedados na prefeitura de Muitos Capões, não será aceito
sistemas hospedados em datacenter, mesmo aqueles que rodam em plataforma web.
12.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS
1 - FUNCIONALIDADES PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO WEB

1.1.
Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente
a Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
1.2.
Possuir cadastro único de pessoas com foto.
1.3.
Permitir fazer o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas,
essas contas poderão ser utilizadas no Cadastro de Funcionários para o depósito de salário.
1.4.
Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de
pessoas.
1.5.
Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS do
funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
1.6.
Permitir registrar casos de moléstias graves à pessoa, com data inicial. Estas informações
servem de base para isenção do IRRF por moléstia grave.
1.7.
Ter cadastro dos funcionários.
1.8.
Registrar o histórico de alterações de funcionários.
1.9.
Ter controle dos dependentes, do salário-família, da relação de dependência para o IRRF.
1.10.
Controlar a lotação e localização física dos servidores.
1.11.
Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
1.12.
Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº
41, de 28 de março de 2007.
1.13.
Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos
para o funcionário, conforme a sua necessidade.
1.14.
Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a
data e o valor de cada serviço prestado.
1.15.
Registrar todo o histórico de alterações de Autônomos.
1.16.
Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias.
1.17.
Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis
para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
1.18.
Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.
1.19.
Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo,
período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos.
1.20. Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois
tipos de suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.
1.21.
Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente
1.22.
Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve
ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
1.23.
Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como
sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
1.24.
Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
1.25.
Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos
para a classificação institucional, conforme a sua necessidade.
1.26.
Ter o Cadastro de Cargos.
1.27.
Permitir configurar se os funcionários alocados nos vínculos terão direito a 13º salário.
1.28.
Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao
usuário se for cadastrar algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
1.29.
Permitir o controle de níveis salariais do cargo
1.30.
Registrar todo o histórico de alterações salariais do cargo.
1.31.
Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos
para o cargo, conforme a sua necessidade.
1.32.
Permitir configurar quais sindicatos representam as diferentes classes de funcionários.
1.33.
Ter as informações do tipo de movimentação de pessoal.

1.34.
Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação de cada
tribunal de contas.
1.35.
Ter as informações da movimentação de pessoal do servidor.
1.36.
Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais,
alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
1.37.
Ter as informações dos processos de aposentadorias e pensões.
1.38.
Ter o cadastro de pensionistas.
1.39.
Registrar todo o histórico de alterações de pensionista.
1.40.
Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste
caso, possibilita o encerramento da pensão.
1.41.
Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos
para o Pensionista, conforme a sua necessidade.
1.42.
Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente
este cálculo ao ser informada a data de encerramento da pensão.
1.43.
Permitir o controle da concessão e desconto de vale-transporte.
1.44.
Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas
tabelas, definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade
(INSS, IRRF, salário família, entre outras).
1.45.
Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.).
1.46.
Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto
dos servidores municipais.
1.47.
Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial de modo que seja possível
efetuá-las em conformidade com o estatuto do órgão.
1.48.
Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias,
assim como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
1.49.
Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas pelos
servidores.
1.50.
Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se
esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja cancelado.
1.51.
Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se
esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado.
1.52.
Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
1.53.
Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses
necessários para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período
aquisitivo, quantidade de dias que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou
seja, informar para cada configuração de férias as faixas para descontos de faltas em relação aos
dias de direito do período aquisitivo.
1.54.
Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros.
1.55.
Permitir configurar a classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
1.56.
Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento.
1.57.
Possuir rotina para processamento de cálculo complementar.
1.58.
Possuir rotina para processamento de 13º salário adiantado e integral.
1.59.
Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e férias coletivas.
1.60.
Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.
1.61.
Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias
1.62.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos servidores,
através da informação do ato
1.63.
Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisão individual, coletiva e
complementares.

1.64.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou
exoneração do funcionário, através da informação do ato.
1.65.
Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a
mesma matrícula.
1.66.
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário integral,
férias e rescisórias, para a competência atual ou para competência futura, não permitindo a emissão
de guias e geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.
1.67.
Controlar os afastamentos do funcionário.
1.68.
Registrar todo o histórico salarial do servidor.
1.69.
Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.
1.70.
Registrar todo o histórico de alterações de cargo do servidor.
1.71.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do
servidor, através da informação do ato.
1.72.
Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período
determinado, em qualquer tipo de folha de pagamento.
1.73.
Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de
funcionários que já tenham sido calculados na folha.
1.74.
Permitir fechar processamentos (Mensal, Adiantamento, Complementar, 13º Adiantamento,
13º Salário, Férias) de cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário não
altere cálculo de folha com processo fechado.
1.75.
Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos
judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários para posterior geração do arquivo SEFIP
com código de recolhimento 650.
1.76.
Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos conforme legislação e
sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.
1.77.
Possuir processo de progressão salarial automatizado.
1.78.
Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial
do servidor, com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
1.79.
Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo
sistema.
1.80.
Permite salvar relatório emitido no formato "xls" (excel), mantendo a mesma formatação
visualizada no sistema.
1.81.
Possuir vários modelos de Demonstrativo de Folha de Pagamento para impressão.
1.82.
Emitir relatório de Aviso e Recibo de férias.
1.83.
Emitir relatório referente Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.
1.84.
Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010.
A emissão deste termo é obrigatória à partir de 2011 para rescisões de funcionários regidos pela
CLT.
1.85.
Possuir gerador de relatórios e de arquivos que permita aos usuários criar novos relatórios
ou layouts de arquivos ou ainda alterar os relatórios e layouts já existentes.
1.86.
Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de
interesse da entidade.
1.87.
Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico do arquivo
para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
1.88.
Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês
(CA).
1.89.
Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão
para previdência federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para
preenchimento, caso não haja informações de todas as competências necessárias.

1.90.
Possuir relatórios de provisões de 13º salário, médias e vantagens, férias; que permitam ao
usuário ter uma previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores
ativos até o presente momento.
1.91.
Emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências, inclusive com
anos diferentes.
1.92.
Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas
competências, inclusive com anos diferentes.
1.93.
Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais competências, inclusive com anos
diferentes.
1.94.
Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada
um dos campos do comprovante de rendimentos.
1.95.
Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos,
ficha financeira e demonstrativo previdenciário do regime próprio.
1.96.
Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de
rendimentos.
1.97.
Gerar os arquivos para verificação de pendências e importação de dados para o E-Social,
bem como demais procedimentos ao atendimento das novas regras do referido programa/sistema.
1.98.
Emitir em relatório o resumo da integração com o sistema de contabilidade, possibilitando
assim a conferência dos valores de empenhos da folha de pagamento e seus respectivos encargos
patronais.
1.99.
Emitir relatórios da folha de pagamento em forma de resumos, extratos mensais, líquidos.
1.100. Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal
referentes ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções.
1.101. Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal
referentes a previdência municipal por.
1.102. Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF.
1.103. Permitir a emissão de relatórios com informações de valores para pagamento de IRRF,
GRFC e previdência municipal.
1.104. Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.
1.105. Gerar a GFIP em arquivo.
1.106. Emitir relatórios cadastrais em geral, de: Pessoas, Dependentes, Funcionários, Autônomos,
Ficha cadastral, Aniversariantes, Substituídos, Períodos Aquisitivos, Programação de férias, Dados
Adicionais, Afastamentos e Cargos Comissionados ou em Funções Gratificadas.
1.107. Emitir relatórios cadastrais de: Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos
de Administração, Sindicatos, Tipos de Cargos, Cargos, Planos Salariais, Níveis Salariais, Horários,
Feriados, Aposentadorias e Pensões, Beneficiários, Pensionistas e Dados Adicionais.
1.108. Emitir relatórios cadastrais referente Administração de Vales: Linhas de Ônibus, Faixas,
Vale-Transporte.
1.109. Emitir relatórios cadastrais referente Integração Contábil: Condições para Eventos,
Elementos de Despesa, Despesas, Despesas por Organograma e Complementos das Despesas.
1.110. Emitir relatórios cadastrais de: Cálculo - Tabelas, Eventos, Cálculo - Tipos de Bases,
Eventos a Calcular, Eventos a Calcular de Rescisão, Médias e Vantagens, Cancelamentos de férias,
Suspensões de Férias, Configurações de Férias, Formas de Alteração Salarial, Bancos e Agências
Bancárias.
1.111. Emitir relatórios cadastrais referentes Endereços: Estados, Cidades, Distritos, Bairros,
Loteamentos, Condomínios, Logradouros e Países.
1.112. Emitir relatórios cadastrais referentes parametrizações: Vínculos Empregatícios, Tipos de
Afastamentos, Tipos de Salário-Família, Organograma, Naturezas dos Tipos das Diárias, Tipos de
Diárias, Previdência Federal, Outras Previdências/Assistência, Planos de Previdência, Motivos de
Alterações de Cargos, Motivos de Alterações Salariais, Motivos de Rescisões, Motivos de
Aposentadorias e Responsáveis.

1.113. Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de
aquisição de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
1.114. Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber
em férias, 13º salário ou rescisão de contrato.
1.115. Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período
determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do comprovante
de rendimentos.
1.116. Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servidor,
detalhando as seguintes características:
a)
Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias
b)
Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos
trabalhados.
1.117. Permitir a alteração de proventos ou descontos modo fixo, possibilitando as seguintes
tarefas:
a)
Alteração do período
b)
Adição de valor ao valor originalmente lançado
c)
Substituição do valor originalmente lançado por um novo valor
d)
Aplicação de um percentual sobre o valor originalmente lançado.
1.118. Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
1.119. Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual (Ex. Professores
ACTs demitidos no fim do ano letivo e readmitidos no ano seguinte).
1.120. Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o
usuário possa gerar os relatórios anuais.
1.121. Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos
empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais.
1.122. Possuir calculadora de Datas.
1.123. Permitir na consulta rápida identificar os funcionários que estejam demitidos de forma que
sejam demonstrados destacados em cinza.
1.124. Permitir editar via Gerador de Relatórios todas as consultas rápidas do sistema, podendo
ser criados vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário.
1.125. Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servidor,
detalhando as seguintes características:
a)
Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias;
b)
Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos
trabalhados.
1.126. Permitir a adequação de relatórios e configuração de fórmulas, eventos e correlatos para
atendimento da Legislação Municipal ou demanda dos gestores.
1.1. - FUNCIONALIDADES PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS
1.1.1 Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente
à inclusão, alteração e exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
1.1.2 Possuir cadastro único de pessoas com foto, integrado com sistema de folha de pagamento.
1.1.3 Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de
pessoas.
1.1.4 Possibilitar o lançamento histórico de tempo de serviço anterior, permitindo averbar esses
períodos anteriores como: Tempo para a aquisição de licença-prêmio; Tempo para a aquisição de
adicional e Tempo válido para a contagem de tempo de serviço.
1.1.5 Possibilitar o controle de bolsas de estudos com as seguintes informações: Instituição de
ensino, Matrícula do bolsista, Período da bolsa e Serviço comunitário que o bolsista deverá
desempenhar em troca da bolsa.

1.1.6 Permitir o acompanhamento da bolsa de estudo, a cada fase, detalhando a aprovação ou não
do bolsista.
1.1.7 Registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade,
informando a competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.
1.1.8 Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário-família, da relação de
dependência para o IRRF
1.1.9 Ter o cadastro dos funcionários integrado com a folha de pagamento.
1.1.10 Controlar a lotação e localização física dos servidores.
1.1.11 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para
o funcionário, conforme a sua necessidade.
1.1.12 Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº
41, de 28 de março de 2007.
1.1.13 Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, integrado com a folha de pagamento.
1.1.14 Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para
o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
1.1.15 Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do
funcionário, tais como: período de gozo, cancelamentos e suspensões.
1.1.16 Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua
escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
1.1.17 Registrar atos de elogio, advertência e punição.
1.1.18 Possibilitar a geração automática de um afastamento, se for o caso.
1.1.19 Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente
1.1.20 Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade
e centro de custos, conforme a necessidade do usuário.
1.1.21 Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos integrado
com a folha de pagamento.
1.1.22 Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para
a classificação institucional, conforme a sua necessidade.
1.1.23 Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
1.1.24 Ter o Cadastro de Cargos integrado com a folha de pagamento.
1.1.25 Permitir diferentes configurações de férias.
1.1.26 Permitir configurar se os funcionários alocados nos vínculos terão direito a 13º salário.
1.1.27 Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário
se for cadastrado algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
1.1.28 Permitir o controle de níveis salariais do cargo.
1.1.29 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para
o cargo, conforme a sua necessidade.
1.1.30 Permitir o controle de vagas do cargo.
1.1.31 Ter as informações do tipo de movimentação de pessoal integrado com a folha de pagamento.
1.1.32 Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação de cada tribunal
de contas.
1.1.33 Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais,
alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
1.1.34 Ter as informações dos processos de aposentadorias e pensões integrados com a folha de
pagamento.
1.1.35 Ter o cadastro de pensionistas integrado com a folha de pagamento.
1.1.36 Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste
caso, possibilita o encerramento da pensão.

1.1.37 Permitir a realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos,
para provimento de vagas.
1.1.38 Efetuar a avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo.
1.1.39 Possibilitar a indicação do sistema pela aprovação/reprovação e a classificação dos
candidatos.
1.1.40 Permitir controlar a escolaridade do servidor.
1.1.41 Ter controle de cursos e treinamentos do servidor.
1.1.42 Permitir o registro de solicitações realizadas pelo funcionário por meio do Sistema Servidor
Público, ficando a cargo de o administrador aceitar ou recusar a solicitação.
1.1.43 Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação
por parte do sistema se servidor atingiu média/somatório definido ou necessidade de geração de
processos administrativos.
1.1.44 Permitir cadastrar forma de avaliação do servidor que se encontra em estágio probatório de
acordo com o estatuto do órgão e possibilidade de definir um tipo de avaliação padrão, sendo
vinculada automaticamente ao servidor na sua admissão por concurso.
1.1.45 Permitir definir Fatores para cada tipo de avaliação. Fator significa alguns quesitos pelos quais
os funcionários podem ser avaliados. Exemplos de fatores: experiência, calma, nervosismo,
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, etc.
1.1.46 Permitir definir afastamentos para cada tipo de avaliação que poderão causar atraso no
período de avaliação do funcionário.
1.1.47 Permitir definir para cada tipo de avaliação afastamentos que não serão permitidos durante o
período de estágio probatório.
1.1.48 Permitir definir para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá
causar atraso no período de avaliação do funcionário, assim como quantos dias atrasará para a
quantidade definida.
1.1.49 Permitir emitir relatórios de Avaliações que estão expirando, que já estão expiradas e situação
dos servidores em relação aos processos administrativos.
1.1.50 Permitir a utilização dos resultados das avaliações do funcionário para apuração do direito a
progressão salarial, de acordo com o estatuto do órgão;
1.1.51 Cadastrar atestados com informação do CID (Código Internacional de Doenças).
1.1.52 Controlar os atestados através de laudos médicos.
1.1.53 Controlar através do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo
CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.
1.1.54 Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.
1.1.55 Permitir selecionar relatórios afins por tipo de atestado, possibilitando imprimi-los agrupados
no momento do Cadastro de Laudos Médicos.
1.1.56 Possuir cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho para posterior emissão da CAT
para o INSS, conforme layout da Previdência Social.
1.1.57 Possibilitar o registro de consultas e exames ocupacionais.
1.1.58 Cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a
compõem.
1.1.59 Oferecer opção de consultas e exames médicos.
1.1.60 Possuir cadastro de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou
não de equipamento de segurança, entrevista com o funcionário e testemunhas do acidente.
1.1.61 Possibilitar cadastramento de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em
conformidade com a Portaria nº 1.121, de 8 de novembro de 1995.
1.1.62 Controlar empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na
folha mensal ou na rescisão.
1.1.63 Possibilitar a configuração da inserção automática destes empréstimos através da leitura do
arquivo enviado pelo banco.

1.1.64 Permitir configurações diferentes de formas de contagem de períodos de licença-prêmio por
vínculo.
1.1.65 Permitir configurar o período para a aquisição da licença-prêmio em anos.
1.1.66 Permitir configurar o período – se o período de gozo da licença deve também ser lançado
como um afastamento e qual o tipo do afastamento a ser lançado.
1.1.67 Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados
fazem com que o período de aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou
postergado.
1.1.68 Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com
que o período de aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
1.1.69 Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de licença-prêmio, assim como os
respectivos períodos de gozo da licença-prêmio.
1.1.70 Permitir o uso de tempo de serviço anterior averbado na contagem do período de aquisição
da licença-prêmio.
1.1.71 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao gozo de licença-prêmio
do servidor, através da informação do ato.
1.1.72 Controlar automaticamente os períodos de aquisição de licenças-prêmio, de acordo com as
configurações da licença-prêmio.
1.1.73 Permitir controlar por pessoa, se tempos referentes a contratos já rescindidos, experiências
anteriores e averbações fictícias devem ser contados para adicionais, licença-prêmio ou tempo de
serviço.
1.1.74 Permitir a configurações de diferentes formas de contagem de períodos para a aquisição de
adicionais.
1.1.75 Permitir utilizar os tempos de experiências anteriores para mais de uma matrícula atual do
servidor.
1.1.76 Permitir utilizar os tempos ainda não averbados de contratos anteriores para mais de uma
matrícula atual do servidor.
1.1.77 Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados
fazem com que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
1.1.78 Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com
que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
1.1.79 Controlar automaticamente os períodos de aquisição de Adicionais, de acordo com as
configurações de adicionais.
1.1.80 Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de adicional.
1.1.81 Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do
funcionário.
1.1.82 Possuir cinco tipos diferentes de aposentadoria: Tempo de Serviço, Idade, Invalidez,
Compulsória, Especial (Professor).
1.1.83 Registrar o valor do piso e do teto para o pagamento de aposentadorias indicados para um
período.
1.1.84 Possuir controle de compensação horas, permitindo o controle de: Dias de gozo de férias que
o funcionário trabalhou; Gozo de dias de férias que o funcionário tem a ver; Dias de gozo de férias e
licença-prêmio que o funcionário trabalhou; Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário
tem a ver; Dias facultativos que o funcionário trabalhou; Gozo de dias facultativos que o funcionário
tem a ver; Folgas para compensar em férias; Compensação de folgas no período de gozo de férias;
Abono pecuniário de férias do funcionário; Horas extras a ver do funcionário; Compensação de horas
extras do funcionário; Pagamento de horas extras do funcionário; Abono pecuniário de licençasprêmio do funcionário.
1.1.85 Permitir o lançamento de faltas com possibilidade de desconto automático em folha de
pagamento ou de abono das faltas.

1.1.86 Controlar a transferência de funcionários permitindo detalhar se a transferência foi realizada
com ou sem ônus para a entidade.
1.1.87 Identificar o tipo da transferência – se é cedência ou recebimento do servidor.
1.1.88 Possibilitar a geração das informações de transferência para Tribunais de Conta.
1.1.89 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do
servidor, discriminando-as em cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.
1.1.90 Controlar automaticamente os períodos de aquisição do adicional, de acordo com as
configurações do adicional.
1.1.91 Controlar os afastamentos do funcionário, integrado com a folha de pagamento.
1.1.92 Registrar todos os históricos salariais do servidor integrados com a folha de pagamento.
1.1.93 Registrar todo o histórico de alterações de cargo do servidor, integrado com a folha de
pagamento.
1.1.94 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do
servidor, através da informação do ato.
1.1.95 Permitir deixar gravada a seleção/filtragem de relatórios rotineiros.
1.1.96 Emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, baseado no histórico do servidor,
conforme o layout da Previdência Social, com possibilidade de alteração e/ou complementação de
dados manualmente.
1.1.97 Emitir a ficha cadastral com foto do servidor.
1.1.98 Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de
aquisição de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
1.1.99 Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários
conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.
1.1.100 Permitir a emissão de certidões e atestados de tempo de serviço.
1.1.101 Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo
sistema, permitindo inclusive a inserção de comentários.
1.1.102 Permitir sintetizar em um único relatório toda a ficha funcional do servidor, configurando
quais das seguintes informações devem ser exibidas: Ficha cadastral, Acidentes de trabalho,
Adicionais, Afastamentos, Aposentadorias e pensões, Atestados, Atos, Avaliações, Beneficiários de
pensão do servidor, Dependentes, Faltas, Funções, Alterações de cargos, Alterações salariais,
Licenças-prêmio, Locais de trabalho, Períodos aquisitivos, Transferências.
1.1.103 Emitir relatórios cadastrais de: Pessoas, Dependentes, Funcionários, Aniversariantes,
Períodos Aquisitivos, Dados Adicionais, Dependentes, Locais de trabalho.
1.1.104 Emitir relatórios cadastrais referentes às Pensões: Aposentadorias e Pensões,
Beneficiários, Pensionistas e Dados Adicionais.
1.1.105 Emitir relatórios cadastrais referentes aos Concursos Públicos e Processos Seletivos:
Locais de avaliação, Avaliações, Funções dos fiscais, Comissões dos concursos, Concursos Públicos
e Processos Seletivos, Candidatos, Gabaritos.
1.1.106 Emitir relatórios cadastrais referente Medicina e Segurança do trabalho: Acidentes de
trabalho, Tipos de atestados, Atestados, CAT E CAS, Juntas Médicas, Laudos Médicos, Instituições
Médicas, Tipos de Consultas/Exames Médicos, Agendamentos de Consultas e Exames, Monitoração
Biológica, Registros Ambientais – Fatores de Risco, PPP, CIPA, Controle de Equipamentos –
Natureza dos Bens, Controle de Equipamentos – Bens.
1.1.107 Emitir relatórios cadastrais referentes aos Cursos e Formações: Cursos, Formações,
Pessoas – Cursos.
1.1.108 Emitir relatórios cadastrais referentes às Avaliações: Conceitos, Fatores, Tipos de
Avaliações, Comissões de Avaliação, Avaliações do funcionário, Áreas de Atuação.
1.1.109 Emitir relatórios cadastrais referentes aos Controles de: Faltas, Empréstimos, Diárias,
Transferências, Adicionais, Licenças-Prêmio, Funções dos Funcionários.

1.1.110
Emitir relatórios cadastrais de: Processos administrativos, Grupos Funcionais,
Organogramas, Tipos de Administração, Tipos de Cargos, Cargos, Planos Salariais, Níveis Salariais,
Horários, Feriados.
1.1.111
Emitir relatórios cadastrais referentes às parametrizações: Vínculos Empregatícios, Tipos
de Afastamentos, Tipos de Salário-Família, Organograma, Adicionais, Configurações de LicençasPrêmio, Aposentadorias, Funções, Motivos de Alterações de Áreas de Atuação, Motivos de
Alterações de Cargos, Motivos de Alterações Salariais, Motivos de Faltas, Motivos de Consultas
Médicas, Responsáveis.
1.1.112
Permitir a adequação de relatórios e configuração de cadastros e lançamentos diversos,
para atendimento da legislação municipal ou demanda dos gestores.
1.2.
FUNCIONALIDADES PARA PONTO ELETRÔNICO
1.2.1. Deve permitir as definições dos períodos de Intrajornadas e Interjornadas.
1.2.2. Deve possibilitar a configuração dos intervalos entre batidas.
1.2.3. Deve permitir configurar os motivos padrões para alterações das marcações.
1.2.4. Deve permitir o controle por nível de manutenção das ocorrências, além de permissões de
acessos por Módulos, Menus e Empresas.
1.2.5. Deve permitir a configuração de vários tipos de horários: fixo, móvel e até mesmo livre, bem
como as classificações do tipo normal, compensado e folga.
1.2.6. Deve permitir o controle de períodos de trabalho do tipo semanal ou corrido.
1.2.7. Deve possibilitar a integração com o módulo para registro e armazenamento das marcações
de ponto.
1.2.8. Deve possibilitar definir se os relógios cadastrados se enquadram à característica de um
REP (Registrador Eletrônico de Ponto).
1.2.9. Deve permitir a configuração de feriados fixos, móveis e pontos facultativos.
1.2.10. Deve possibilitar configurar os tipos de ocorrências, além de permitir a criação de novas
funcionalidades.
1.2.11. Deve possibilitar a criação de fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto,
possibilitando ajustar a forma de trabalho.
1.2.12. Deve permitir a “ligação direta” de qualquer ocorrência do ponto com qualquer evento da
Folha de Pagamento em utilização na Prefeitura (previamente configurado em horas).
1.2.13. Deve possibilitar a definição de quais ocorrências serão processadas no momento da
apuração das marcações.
1.2.14. Deve permitir controlar os saldos de horas dos servidores, sejam elas pagas ou não.
1.2.15. Deve possibilitar o cadastro de motivos específicos para alterações de marcações.
1.2.16. Deve permitir configurar diferentes motivos de faltas que o funcionário venha a faltar.
1.2.17. Deve possuir um cadastro de períodos de apuração, com retaguarda na ação de fechamento
do período de apuração.
1.2.18. Deve permitir a geração das variáveis (horas extras, adicional noturno) e todos os
lançamentos de débito e crédito no controle de saldo de horas extras na Folha de Pagamento.
1.2.19. Deve possibilitar o fechamento do período de apuração de forma geral e também de forma
individual para cálculo de rescisões.
1.2.20. Deve permitir a importação das marcações provenientes do relógio, via arquivo texto em
layout específico ou layout padrão conforme Portaria 1.510/2009, ou conexão direta (TCP/IP).
1.2.21. Deve possibilitar a apuração das marcações de forma simultânea ao processo de
importação.
1.2.22. Deve possibilitar a inserção ou exclusão de ocorrências de ponto vinculadas ao funcionário
em determinada data.
1.2.23. Deve demonstrar todos os dias da seleção de uma só vez, com as marcações apuradas e
suas respectivas ocorrências, podendo-se escolher a melhor forma de modelo de apresentação.

1.2.24. Deve dispor de uma funcionalidade de re-apuração, com possibilidade de re-apurar todo o
cartão do servidor no período selecionado.
1.2.25. Deve facilitar ao usuário o acesso a informações do servidor, que podem ser necessárias
durante a manutenção do ponto.
1.2.26. Deve permitir acessar o dia para se inserir uma marcação faltante ou se desconsiderar uma
marcação.
1.2.27. Deve possuir recurso para fechar o dia, impossibilitando que a rotina de apuração gere
valores para esta data.
1.2.28. Deve permitir realizar consultas, alterações ou exclusões das ocorrências de faltas através
da seleção configurada.
1.2.29. Deve permitir registrar as ausências do funcionário e possibilitar abonar automaticamente as
faltas quando ocorrer as apurações das marcações.
1.2.30. Deve permitir abonar faltas de maneira prévia e automaticamente.
1.2.31. Deve permitir que a seleção do local de trabalho seja efetuada somente pelos locais de
trabalho ativos na competência de emissão/processamento.
1.2.32. Deve emitir relação de marcações efetuadas pelos funcionários dentro de um período,
podendo-se escolher o modelo, a ordem e a seleção das informações.
1.2.33. Deve possuir relatório de marcações importadas, ativas e anuladas.
1.2.34. Deve emitir cartão ponto e espelho de ponto, conforme exigência da Portaria 1.510/2009.
1.2.35. Deve possuir relatório configurável de manutenção de ponto.
1.2.36. Deve gerar relatórios gerenciais para controle das horas apuradas, por servidor e por
ocorrência, permitindo agrupar os valores por ocorrência e suprimir as faltas não descontadas em
folha.
1.2.37. Deve permitir emissão de extrato das compensações de horas que serão geradas ao
encerrar o período de apuração.
1.2.38. Deve permitir a emissão de relatório contendo funcionários que efetuaram ou não marcação
de ponto, apresentando como presentes ou ausentes no período.
1.2.39. Deve permitir emitir relatórios com todas as faltas dos funcionários, podendo configurar a
seleção conforme a necessidade, sendo por período, motivo, tipo de desconto e abonos.
1.2.40. Deve emitir relatório de compensação de horas, podendo controlar as horas que o
funcionário tem em haver ou a pagar decorrentes de horas extras ou faltas, folgas, férias, licenças,
etc.
1.2.41. Deve permitir consulta de horários por período.
1.2.42. Deve gerar o arquivo legal AFDT, conforme exigência da portaria 1.510/2009.
1.2.43. Deve gerar o arquivo legal ACJEF, conforme exigência da portaria 1.510/2009.
1.2.44. Deve permitir programar o horário de verão.
1.2.45. Deve permitir fazer consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros.
1.2.46. Deve permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua
admissão, considerando os dias de licenças, atestados, faltas, etc...
1.2.47. Deve permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência
informada e o processamento para cada funcionário.
1.2.48. Deve permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos
registros informados.
1.3.

1.4.

FUNCIONALIDADES PARA E-SOCIAL.
Gerar os arquivos para verificação de pendências e importação de dados para o E-Social, bem
como demais procedimentos ao atendimento das novas regras do referido programa/sistema.
FUNCIONALIDADES PARA PORTAL DO COLABORADOR PÚBLICO WEB

1.4.1
Permitir definições de permissões de acesso por servidor usuário.
1.4.2
Permitir ao servidor público realizar via internet, mediante as parametrizações de
permissões pré-definidas, a consulta às suas informações e aos seus dados cadastrais.
1.4.3
Permitir ao servidor público solicitar via internet alterações cadastrais.
1.4.4
Permitir ao servidor público a emissão do contracheque (recibo de pagamento) via internet.
1.4.5
Permitir ao servidor público a emissão da sua ficha financeira via internet.
1.4.6
Permitir ao servidor público a emissão do comprovante de rendimentos via internet.
1.4.7
Permitir ao servidor público cadastrar cursos de aperfeiçoamento.
1.4.8
Permitir cadastrar ou remover solicitações de acesso.
1.4.9
Permitir consulta dos dados cadastrais dos usuários.
1.4.10
Permitir consultar informações cadastrais de funcionário.
1.4.11
Permitir consultar as informações sobre sua matrícula de funcionário, visualizar os detalhes
do cargo e salário.
1.4.12
Permitir gerar e consultar os recibos referentes aos pagamentos efetuados por meio da
folha de pagamento.
1.4.13
Possibilitar ao administrador da entidade o deferimento sob os campos quais o usuário
solicitou alterações.
1.4.14
Possibilitar ao administrador da entidade vincular uma solicitação de curso, bem como
cancelar ou reprovar uma solicitação.
1.4.15
Possibilitar ao administrador o gerenciamento de todas as solicitações de acesso
cadastradas pelos usuários que desejam ter permissão de acesso à entidade.
1.4.16
Permitir que o usuário visualize o seu histórico financeiro previdenciário.
1.4.17
Permitir ao usuário a emissão de um relatório com todas as informações que comprovem
o rendimento e retenção de IRRF.
1.4.18
Permitir o administrador definir quais os campos do cadastro das pessoas, ficarão
disponíveis para o usuário solicitar alteração de dados cadastrais.
2 – FUNCIONALIDADES PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E LRF;
– O SISTEMA deverá possibilitar o registro de todos os fatos contábeis ocorridos com
atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e a obtenção
de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões. Permitir que seja
efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial e de compensação em
partidas dobradas e no sistema orçamentário em partida simples, em conformidade com os
arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário, e em conformidade com o
PCASP - Plano de Contas da Administração Pública Federal, segundo as NBCASP - Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o MCASP – Manual de Contabilidade
Aplicada ao setor Pública;
2.1.
Permitir o cadastramento de mais de uma entidade na mesma base de dados, com
contabilização distinta e que possibilite a emissão de relatórios mensais, anuais e LRF por ente ou
de forma consolidada.
2.2.
Permitir a importação dos movimentos dos fundos municipais, fundações ou autarquias, que
estejam em ambiente externo e não ligadas em rede.
2.3.
Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos orçamentários e de
restos a pagar, referente às prestações de contas da Câmara Municipal, por meio de importação de
arquivos.
2.4.
Permitir a geração de relatórios gerenciais: Receita; Despesa; Restos a Pagar; Receitas e
Despesas Extras (Depósitos de Diversas Origens); Boletins Diários da Tesouraria.

2.5.
Permitir utilizar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) ou modelo definido
pelo Tribunal de Contas do Estado.
2.6.
Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 (LRF) para
atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis
apenas as portarias vigentes no período selecionado:
Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal
2.7.
Anexo II - Demonstrativo da Dívida consolidada líquida
2.8.
Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contra-garantias
2.9.
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito
2.10.
Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
2.11.
Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar
a) Anexo VII - Demonstrativo dos Limites
2.12. Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei Complementar
101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício
estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado:
Anexo I - balanço orçamentário
Anexo II - demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção
Anexo III - demonstrativo da receita corrente líquida
Anexo V - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos
servidores públicos
Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal
Anexo VII - demonstrativo do resultado primário
Anexo IX - demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão
Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e Desenvolvimento do
ensino
Anexo XI - demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital
Anexo XIII - demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência
Anexo XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos
Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde
Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária

2.13. Possuir os anexos do balanço anual na forma da Lei 4.320/64:
a) Anexo 1 - Demonstrativo Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
b) Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas;
c) Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa;
d) Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
e) Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;
f) Anexo 7 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade;
g) Anexo 8 - Demonstrativo Despesas por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo;
h) Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
i) Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
j) Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
k) Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
l) Anexo 13 - Balanço Financeiro;
m) Anexo 14 - Balanço Patrimonial;

n) Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
o) Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa;
p) Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante.
2.14.
Permitir que seja efetuada a geração dos 'razões analíticos' de todas as contas integrantes
dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensado. Possibilitar inscrever automaticamente no
sistema de compensação os empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento
de baixa respectivo quando da prestação de contas.
2.15.
Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário.
2.16.
Permitir que seja efetuado o registro de subempenho sobre o empenho estimativo e global.
2.17.
Permitir a anulação automática dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando
a inscrição em restos à pagar.
2.18.
Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos e restos a
pagar e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários.
2.19.
Permitir a anulação total e parcial do empenho, liquidação, ordens de pagamento, restos à
pagar e nota de despesa extra orçamentária, possibilitando auditoria destas operações.
2.20.
Permitir pagamento de empenho, restos à pagar e despesas extras, sendo que a cada nota
de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes.
2.21.
Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos
à pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias,
financeiras e de compensação.
2.22.
Efetuar automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando efetuada a
liquidação de empenhos de aquisição de bem patrimonial.
2.23.
Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando efetuar pagamento
de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, auxílios e subvenções.
2.24.
Permitir controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle
dos pagamentos em ordem cronológica.
2.25.
Permitir efetuar automaticamente os lançamentos de baixa na conta patrimonial quando
efetuado o registro de receita de dívida ativa e de alienação de bens.
2.26.
Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos,
Precatórios.
2.27.
Possibilitar que os precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu pagamento.
2.28.
Permitir que sejam emitidas notas de empenho; sub-empenhos; liquidação; ordem de
pagamento; restos à pagar; despesas extra e suas respectivas anulações.
2.29.
Permitir que as notas possam ser emitidas por intervalo e/ou aleatoriamente.
2.30.
Possibilitar a configuração de permissões para que os empenhos possam ser registrados
por usuários que estiverem vinculados ao órgão do orçamento da despesa.
2.31.
Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento e das decorrentes de
créditos adicionais, especiais e extraordinários.
2.32.
Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair
de diversas fontes para um mesmo decreto.
2.33.
Permitir bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações orçamentárias.
2.34.
Permitir a emissão de demonstrativo do excesso de arrecadação.
2.35.
Permitir gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa.
2.36.
Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação
e por período.
2.37.
Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de empenhos globais
e outros de interesse do Município.
2.38.
Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos
administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.

2.39.
Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a
Secretaria da Receita da Previdência.
2.40.
Possibilitar configurar permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e
cadastros.
2.41.
Possuir processo de encerramento mensal que verifique eventuais divergências de saldos e
que após o encerramento, não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.
2.42.
Executar o encerramento do exercício com todos os lançamentos automáticos e com a
apuração do resultado.
2.43.
Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme
Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN.
2.44.
Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade
com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.
2.45.
Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda
não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já
iniciado.
2.46.
Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação
e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado.
2.47.
Possibilitar efetuar arrecadação orçamentária desdobrando automaticamente o valor total
arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente configurados para as receitas.
2.48.
Emitir relatórios, tais como: Pagamentos Efetuados; Razão da Receita; Pagamentos em
Ordem Cronológica; Livro Diário; Extrato do Credor; Demonstrativo Mensal dos Restos à Pagar;
Relação de Restos à Pagar;. Controle de situação financeira por fonte de recursos. Gerar relatórios
gerencias de receita, despesas, deposito de diversas origens, bancos e outros, de acordo com o
interesse do Tribunal de Contas, bem como boletim financeiro diário.
2.49.
Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na internet, conforme IN 28/99 do
TCU e Portaria 275/00 do TCU.
2.50.
Emitir relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base
nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.
2.51.
Informar o tipo de despesa no cadastro de empenhos permitindo o controle dos gastos por
órgão e unidade.
2.52.
Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de
saldos ou lançamentos indevidos.
2.53.
Possuir cadastro de obras e possibilitar que no empenho da despesa esse seja vinculada à
obra correspondente.
2.54.
Possibilitar que ao cadastrar um empenho possa gerar a liquidação automaticamente.
2.55.
Permitir que no cadastro de empenho seja informado os produtos e serviços correspondente
aos itens adquiridos.
2.56.
Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da
STN.
2.57.
Possuir cadastro para registrar as conciliações das contas bancárias.
2.58.
Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.
2.59.
Possibilitar imprimir nota de empenho, liquidação, pagamento diretamente para a impressora
ao cadastrar documento.
2.60.
Possibilitar o cadastramento de textos padrões de empenhos.
2.61.
Possibilitar copiar o empenho que está selecionado trazendo todos os dados exatamente
iguais ao empenho selecionado exceto os campos: Data Liquidação, Itens e Valor. Bloqueando a
cópia caso a despesa não possua mais saldo.
2.62.
Possibilitar bloquear o cadastro de arrecadações ao tentar inserir uma conta com recurso
diferente da receita.

2.63.
Possibilitar gerar empenho e liquidação automaticamente pelo sistema de compras via
integração de sistemas.
2.64.
Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 (LRF) para
atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis
apenas as portarias vigentes no período selecionado:
a. -Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal
b. - Anexo II - Demonstrativo da Dívida consolidada líquida
c. - Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contra-Garantias
d. - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito
e. - Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
f. - Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar
g. - Anexo VII - Demonstrativo dos Limites
2.65.
Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei
Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em
cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado:
a) Anexo I - balanço orçamentário
b) Anexo II - demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção
c) Anexo III - demonstrativo da receita corrente líquida
d) Anexo V - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores
públicos
e) Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal
f) Anexo VII - demonstrativo do resultado primário
g) Anexo IX - demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão
h) Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e Desenvolvimento do ensino
i) Anexo XI - demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital
j) Anexo XIII - demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência
k) Anexo XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos
l) Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde
m) Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária
2.66.
Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações para
preenchimento do sistema SISTN da CEF:
a)
Anexo III - Despesa Total Pessoal.
2.67.
Permitir que os anexos das planilhas importadas através do Website da Secretaria do
Tesouro Nacional sejam preenchidos de forma automática, buscando informações do banco de dados
já em uso pela entidade.
2.1. FUNCIONALIDADES PARA TESOURARIA/FINANCEIRO
2.1.1 Fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque.
2.1.2 Possibilitar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a
diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o
pagamento fosse realizado individualmente;
2.1.3 Fornecer relatórios referentes às ordens bancárias e permitir consultas em diversas
classificações;
2.1.4 Registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos na Contabilidade;
2.1.5 Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores
com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão possuir modelos das principais instituições
bancárias.
2.1.6 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias
e restos à pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando

recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas
contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações;
2.1.7 Permitir registrar a conciliação bancária e que seja realizada as comparações necessárias
com o saldo contábil e dos lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos do período selecionado,
com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.
2.1.8 Permitir a emissão de relatórios diários para acompanhamento e controle dos pagamentos e
recebimentos realizados.
2.1.9 Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos
saldos.
2.1.10 Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
2.1.11 Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
2.1.12 Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do
movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa.
2.1.13 Possibilitar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de ordens
bancárias.
2.1.14 Permitir efetuar a arrecadação orçamentária:
a. Com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma
integrada;
b. Utilizando a leitura de código de barras;
c. Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais
previamente configurados para as receitas;
2.1.15 Permitir a impressão ou reimpressão de cheques, podendo optar por entre os principais
modelos de impressoras de cheque existentes no mercado.
2.1.16 Criar ou editar modelos de impressão de cheques, podendo selecioná-los no momento da
emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco.
2.1.17 Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e movimentação de
caixas diários.
2.1.18 Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no
momento do pagamento.
2.1.19 Possuir Gerador de Relatórios que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios
específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de
geração de arquivos.
2.1.20 Possibilitar a realização de configuração de permissões de consulta, inclusão, alteração e
exclusão por usuário e cadastro.
2.1.21 Possibilitar que a configuração dos documentos de receita possa ser recebida apenas em
determinado ponto, pré-definido.
2.1.22 Permitir lançamento e anulação (total e parcial) de liquidações, ordens de pagamento, restos
a pagar, notas de despesa extra orçamentárias, possibilitando auditoria destas operações.
2.1.23 Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente; a criação de documento de
pagamento em único movimento; a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou
diversas formas de efetuá-lo.
2.1.24 Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou
pagamento de empenho, e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, ou auxílios e
subvenções.
2.1.25 Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de pagamento, Restos
à pagar, Despesa Extra e respectivas anulações.
2.5.

CONTABILIDADE DE CUSTOS WEB

2.2.1. O Sistema de custos deverá ser desenvolvido para funcionamento da web, e ser integrado
com os demais sistemas, tais como contabilidade, compras, patrimônio e folha de pagamento.
2.2.2. Possibilitar uma data de corte para início da gestão de custos.
2.2.3. Deverá permitir a criação de critérios a ser avaliados tais como consumo de energia, número
de alunos, dotações disponíveis entre outros de livre acesso ao usuário.
2.2.4. Permitir apropriação de empenhos por rastreamento ou ainda possibilitar rateio definido por
critério pré-definido.
2.2.5. Permitir a manutenção/criação de novos critérios para rateio de custos além dos sugeridos
pela NBC T 16.11.
2.2.6. Possibilitar visualização dos custos, por centro de custos, detalhando as despesas
vinculadas ao mesmo.
2.2.7. Permitir a criação de centro de custos possibilitando relacionar a centro de custos,
subunidades ou local de trabalho dos sistemas integrados ao mesmo.
2.2.8. Deverá permitir o cadastro de usuários, assim como perfis de usuário, podendo ser
parametrizado de acordo com necessário.
2.2.9. Deverá permitir a criação de novos centros de custos;
2.2.10. Permitir a busca por um ou mais centro de custos comparado com determinado item a ser
apurado custo demonstrando mês a mês, com possibilidade do detalhamento dos itens que compões
a pesquisa.
2.2.11.
Permitir no detalhamento das despesas mergulhar na informação a exemplo do INSS
buscar dados da folha de pagamento com cadastro, descrição e gastos no mês com o item
pesquisado.
2.2.12.
2.2.13. Permitir buscar na contabilidade empenhos por período, por fornecedor, por descrição, para
a devida classificação de centro de custos que serão apurados.
2.2.14. Permitir classificar os centros de custos por ordem ascendente ou descendente ou definir
quais meses aparecerão na tela para análise.
2.2.15. Permitir gerar gráficos de apuração de custos por mês com a possibilidade de mudar os
gráficos para uma melhor análise, além de salvar em arquivos.
2.2.16. Permitir verificar em caso de depreciação o cadastro do bem com sua devida descrição e
valor depreciado por mês.
2.6.
FUNCIONALIDADES PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - MÓDULOS DE PPA, LDO,
LOA;
2.3.1 Possibilitar a configuração de seleção para emissão dos relatórios.
2.3.2 Permitir a consolidação dos dados de órgãos da Administração Direta e/ou Indireta.
2.3.3 Aplicável ao PPA – Plano Plurianual:
2.3.4 Permitir a definição de macroobjetivos a serem utilizados nos programas do Plano Plurianual.
2.3.5
Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com:
a. Indicadores e índices esperados
b. Órgão e gerente responsável
c. Público Alvo
2.3.6
Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes
informações:
a. Tipo da ação (Projeto/Atividade/Operações Especiais)
b. Tipo do orçamento (Fiscal/Seguridade Social/Investimentos de Estatais)
c. Unidade de medida, quando necessário;
d. Produto, quando necessário;
e. Título
f. Finalidade

2.3.7 Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.
2.3.8 Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino.
2.3.9 Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando:
a.
identificar o programa e ação
b.
informar as metas financeiras com a indicação da fonte de recursos
c.
informar as metas físicas a serem alcançadas durante a execução do Programa.
2.3.10
Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.
2.3.11
Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual.
2.3.12
Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.
2.3.13
Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.
2.3.14
Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.
2.3.15
Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual.
2.3.16
Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.
2.3.17
Possuir utilitário para possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais.
2.3.18
Aplicável à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias:
2.3.19
Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA
2.3.20
Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as
metas físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de recurso.
2.3.21
Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA.
2.3.22
Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes.
2.3.23
Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO.
2.3.24
Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo da renúncia e as formas de
compensação da renúncia.
2.3.25
Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa, com as
previsões definidas no PPA.
2.3.26
Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações.
2.3.27
Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo do risco e a providência a ser tomada
para o risco.
2.3.28
Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e despesa com possibilidade de
agrupamento por fonte de recurso.
2.3.29
Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção
pelo tipo da transferência.
2.3.30
Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2.3.31
Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF):
a. Demonstrativo I – Metas Anuais
b. Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
c. Demonstrativo III – Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios
Anteriores
d. Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido
e. Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
f. Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
g. Demonstrativo VI.a – Projeção Atuarial do RPPS
h. Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
i. Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2.3.32
2.3.33
APLICÁVEL À LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:
2.3.34
Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.
2.3.35
Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA.
2.3.36
Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento.

2.3.37
Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos órgãos da Administração Direta
e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida).
2.3.38
Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por
fonte de recurso.
2.3.39
Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por:
a. Despesa
b. Órgão
c. Unidade
d. Programa
2.3.40
Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras.
2.3.41
Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64:
a. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas
b. Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica
c. Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas
d. Anexo 5 – Funções e Subfunções de Governo
e. Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo
f. Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação)
g. Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo
h. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
i. Demonstrativo da Evolução da Receita
j. Demonstrativo da Evolução da Despesa
2.3.42
Possuir utilitários para facilitar a elaboração da LOA, como: copiar dados de outras Leis
Orçamentárias Anuais.
2.3.43
Possuir utilitário para efetuar a cópia das receitas e prioridades definidas na LDO,
possibilitando o detalhamento de pelo menos:
a. Contas de despesa,
b. Fontes de recursos e
a) Valores para as metas financeiras.
2.3.44. Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como:
b) Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.
c)
Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
2.2.2 Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.
2.4.
FUNCIONALIDADES PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - LEI 131/2009 WEB.
2.4.1. Consulta de Receitas: Deve exibir as informações da receita orçada, arrecadada no mês
selecionado e o acumulado até o mês
2.4.2. Gastos Direto de Governo: Deve exibir os valores da despesa orçada, empenhada no mês e
acumulada até o mês.
2.4.3. Relação dos Veículos: Deve exibir as descrições dos veículos relacionados no sistema de
frotas, agrupados por setor.
2.4.4. Quadro de Gastos - para atendimento à Lei Complementar 131/2009 e alterações: deve exibir
consultas de Convênio, Execução de Programa, Execução de Despesas, Gastos Diretos por
Despesa, Gastos Diretos por Favorecido, Gastos Diretos por Órgão, Gastos Diretos por
Projeto/Atividade e Execução da Receita, a seguir detalhados:
a.
Convênios: Deve exibir o número do convênio, categoria, objeto, valor do repasse, valor da
contrapartida, nome da concedente, do proponente/convenente.
b.
Execução de Despesas: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento atualizado,
liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade e elemento de despesa.

c.
Gastos Diretos por Projeto/Atividade: Deve exibir os valores da despesa paga, data do
pagamento e número do documento, agrupados por projeto/atividade, credor com CNPJ/CPF,
elemento de despesa e órgão.
d.
Execução da Receita: Deve exibe os valores da receita orçada, arrecadada no mês e
acumulado até o mês selecionado, agrupado por rubricas (tipo de receita).
2.4.5. Licitações: Devem ser efetuadas consultas no sistema de Compras, exibindo os processos de
compras que contém licitação efetuada.
2.4.6. Consulta de licitações: Deve exibir o número do processo, ano, situação, data da abertura,
objeto de licitação e modalidade. Ao selecionar um processo o sistema deve exibir informações
complementares sobre a descrição da licitação, podendo consultar documentos relacionados ao
processo, quando anexados. Deve ser possível efetuar pesquisa pela entidade, número do processo,
ano do processo e modalidade da licitação.
2.4.7. Diárias – Deve exibir relatório de diárias, com textos e valores para cada credor, com opção
de consulta por nome.
2.5.
FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO
2.5.1. O Sistema de Controle Interno deverá ser desenvolvido para funcionamento da web, e ser
integrado com os demais sistemas, tais como contabilidade integrada, arrecadação e folha de
pagamento, produzindo relatórios para auxílio das atividades de fiscalização e orientação da
Controladoria Municipal.
2.5.2. Realizar checklists dos diversos setores da administração.
2.5.3. Realizar levantamento de dados estatísticos da situação econômico-financeira da entidade.
2.5.4. Deverá permitir o cadastro de usuários, assim como perfis de usuário, podendo ser
parametrizado de acordo com as unidades responsáveis.
2.5.5. Permitir a manutenção dos cadastros básicos de assuntos, unidades responsáveis e níveis
de informação.
2.5.6. Permitir o cadastramento de níveis para as avaliações e auditorias, deverá permitir a geração
de relatórios só de determinado nível, por assuntos, unidades responsáveis e ainda só as
irregularidades constatadas com respectivas recomendações ou completo.
2.5.7. Permitir a manutenção de questionário, programação de serviços e impressão de relatórios
2.5.8. Possibilitar a realização de Auditoria, tendo livre manutenção de itens e programação de
serviços.
2.5.9. Possibilitar o levantamento das quantificações disponíveis que se constituem em base para o
conhecimento da realidade
2.5.10. O sistema de controle interno deverá ter integração com os sistemas de contabilidade,
arrecadação e pessoal.
2.5.11. Permitir o cadastro de processo de fiscalização, podendo conter: Checklists, Modelos de
Auditoria e Notificação.
2.5.12. Possibilitar visualizações de gráficos de acompanhamento de percentuais instituídos pela
legislação vigente.
2.5.13. Possibilitar formação de um cronograma para controlar atividade feitas.
3.

FUNCIONALIDADES PARA GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS,
LICITACON;
3.1.
Possuir no cadastro de materiais informações como: Material de consumo ou permanente;
Material combustível e o tipo do combustível; Descrição sucinta e detalhada do material; Grupo e
classe do material; Dados sobre a última compra do material selecionado como: data, quantidade,
preço e fornecedor.

3.2.
Permitir cadastrar fornecedores, emitindo Certificado de Registro Cadastral e controlando a
sequência do certificado.
3.3.
Permitir vincular ao fornecedor: Ramos de atividade; Documentos e certidões negativas;
Materiais fornecidos.
3.4.
Permitir a inabilitação de fornecedores por suspensão ou rescisão de contrato, controlando
a data limite da situação de inabilitado.
3.5.
Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos
fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas
vencidas/por vencer.
3.6.
Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos e a situação
cadastral quando informar o contribuinte no cadastro de participantes do processo licitatório ou no
cadastro compra direta.
3.7.
Controlar as solicitações de compra por centro de custo e dotação, 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 por uma ou mais despesas.
3.8.
Permitir gerar bloqueios na Contabilidade à partir das solicitações de compra.
3.9.
Possibilitar ferramenta web para pedidos de compras de secretarias distantes do prédio da
prefeitura, além do acompanhamento dos pedidos pela secretaria solicitante.
3.10.
O sistema deverá proporcionar plataforma para o município efetuar Pregão Eletrônico para
suas compras integrado ao sistema de licitações da prefeitura.
3.11.
Possuir o credenciamento dos participantes;
3.12.
Possuir o cadastro de documentos parametrizados (Atestados, Certidões...), de acordo com
a necessidade da entidade, permitindo em cada tipo de documento, a anexação de arquivos;
3.13.
Permitir o envio de proposta de preços, bem como anexação do documento da proposta;
3.14.
A empresa proponente deverá apresentar no envelope “A” Proposta de Preços, um ou mais
atestado(s) de capacidade técnica, emitido por empresa pública ou privada comprovando o uso rotina
do portal de pregão eletrônico via sistema, bem como, link para comprovação da rotina.
3.15.
Possuir CHAT para interação do pregoeiro com os participantes e vice-versa, do processo
de pregão eletrônico;
3.16.
Possuir cadastro de mensagens automatizadas para envio do CHAT, de acordo com as
fases (Análises dos Itens, Habilitação, Intenção de Recurso, Suspenção do Processo, Negociação,
Sorteio, Benefício Lei Complementar 123/2006) do pregão;
3.17.
Permitir que os participantes possam efetuar seus lances com atualização automática das
informações para os demais participantes;
3.18.
Possuir acesso ao público em geral para acompanhamento do pregão;
3.19.
Possuir legenda com a situação do de cada item do pregão eletrônico;
3.20.
Possuir rotina para que o pregoeiro possa efetuar o desempate dos itens das propostas;
3.21.
O sistema de pregão eletrônico deverá disponibilizar o modo de julgamento (Ex.: Menor
preço global, menor preço por item) de acordo com as informações cadastradas no processo
licitatório do Município.
3.22.
Possuir rotina para aceitar e fracassar itens;
3.23.
Possuir parâmetro para cada processo de pregão eletrônico, configurando a forma de
disputa, “Aberta” ou “Aberta Fechada”;
3.24.
Possuir parâmetro para definição de tempos entre lances para os dois modos de disputa, e
também, tempo de prorrogação automático, caso optado para o Modo Aberto;
3.25.
Possuir rotina para programações de tempo para item específico do pregão;
3.26.
A ferramenta não poderá gerar custos aos fornecedores interessados na participação dos
certames, visando uma maior competitividade e consequentemente maior economicidade a
Administração Pública.
3.27.
Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.

3.28.
Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação cadastrada no
sistema.
3.29.
Permitir a gravação dos itens da coleta de preço em meio magnético para cotação pelos
fornecedores e possibilitar a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços
dos itens.
3.30.
Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como: Data da Compra;
Fornecedor; Centro de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega; Forma de Pagamento.
3.31.
Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo
específicos, por despesas ou por centros de custo e despesas.
3.32.
Permitir emitir relatórios referentes às compras diretas, como: Emissão de nota de anulação;
Emissão de autorização de fornecimento; Relação dos itens da compra; Justificativa da Dispensa de
Licitação.
3.33.
Emitir relação de abertura das licitações, informando: Data de abertura da licitação; Horário
da abertura; Número da licitação; Modalidade; Membros da comissão responsável pela abertura;
Objeto a ser licitado.
3.34.
Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu
julgamento, envolvendo as etapas conforme abaixo: Publicação do processo; Impugnação; Emissão
do mapa comparativo de preços; Emissão das Atas referente a Documentação e Julgamento das
propostas; Interposição de recurso; Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; Parecer
jurídico; Homologação e adjudicação; Contratos e aditivos; Autorizações de fornecimento; Liquidação
das autorizações de fornecimento; Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos.
3.35.
Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma
Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios Itens da licitação.
3.36.
Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação.
3.37.
Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de
fornecer o material ou de executar os serviços.
3.38.
Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas
quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa.
3.39.
Permitir o controle das despesas realizadas e realizá-la de uma mesma natureza, para que
não ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação.
3.40.
Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços
por lotes.
3.41.
Permitir gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a realização
periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo praticados
atualmente pelos fornecedores.
3.42.
Permitir a gravação dos itens do processo licitatório em meio magnético para ser enviado
aos fornecedores para digitação do preço de cada item e possibilitar a leitura dos preços digitados
para preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou
separados por Lotes.
3.43.
Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de
classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).
3.44.
Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e
rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.
3.45.
Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao
pregoeiro pausar e disparar.
3.46.
Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa
e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006.
3.47.
Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial, histórico dos lances e relatório de
economicidade do pregão.
3.48.
Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade,
possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.

3.49.
Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou,
visualizando sua situação em cada item do processo.
3.50.
Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade.
3.51.
Permitir a emissão da autorização de fornecimento por centro de custo, por dotação ou
global.
3.52.
Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento.
3.53.
Permitir a geração de desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último
empenho do processo.
3.54.
Permitir gerar bens no sistema patrimonial à partir das liquidações de compra.
3.55.
Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos:
Bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo aditivo;
Gerar empenhos e liquidações; atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados
relacionados. Os contratos lançados no sistema compras deverão gerar lançamentos contábeis de
controle automáticos.
3.56.
Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos e termos aditivos de contratos.
3.57.
Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral
e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico-financeiro,
prorrogação, rescisão.
3.58.
Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: Motivo da rescisão; Data do termo,
da rescisão e da publicação;
3.59.
Emitir todos os relatórios necessários exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de
abertura e autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas
das sessões de julgamento do Processo Licitatório; Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de
autorização de fornecimento;
3.60.
Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros
relatórios desejados à partir dos modelos existentes no sistema.
3.61.
Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.
3.62.
Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no sistema.
3.63.
Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado.
3.64.
Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação.
3.65.
Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados
digitalmente.
3.66.
O Sistema deverá gerar as informações para o Licitacon do TCERS
3.1.

FUNCIONALIDADES PARA GESTÃO DE FROTAS;

3.1.1 Permitir registrar ordem de abastecimento com informações do veículo, fornecedor, motorista
e combustível a ser utilizado, permitindo o lançamento automático da despesa.
3.1.2 Permitir registrar ordem de serviço com informações do veículo, fornecedor, motorista e
serviços a serem realizados no veículo, permitindo o lançamento da despesa.
3.1.3 Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca (caixa,
diferencial, motor ou torque), possibilitando a emissão do relatório por período, veículo, fornecedor,
material e pelo tipo da troca.
3.1.4 Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, utilizada e
saldo restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação e emitindo o relatório de
acompanhamento por período.
3.1.5 Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor do
licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por período e veículo.
3.1.6 Controlar funcionários que possuem carteira de habilitação e também o vencimento destas,
possibilitando ainda a emissão de relatório das carteiras de habilitação vencidas e a vencer.

3.1.7 Possuir o cadastramento de “Reservas de veículos” por centro de custo e por funcionário,
registrando a data da reserva e o período que o veículo será reservado, possibilitando também a
emissão de relatório de reservas com essas seleções.
3.1.8 Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da entidade
controlando saldo dos materiais utilizados dando baixa no Estoque.
3.1.9 Possibilitar a emissão de relatório demonstrando as despesas realizadas nos veículos em
determinado período, agrupando as despesas por centro de custo ou veículo, permitindo seleção por:
material; veículo; centro de custo; despesas realizadas fora da entidade; fornecedor; gastos em
licitação e estoques da entidade.
3.1.10 Emitir relatórios de ficha de análise do veículo, exibindo todas as despesas e valores da
operação efetuada com demarcação do quilômetro percorrido, mostrando a média de consumo de
combustível.
3.1.11 Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um, emitindo
relatório demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o consumo do veículo (ou baixo ou
normal ou alto).
3.1.12 Possuir relatório de apólice de seguros, permitindo a emissão por veículo, por período, de
seguros vencidos e à vencer.
3.1.13 Registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o motorista, o setor
requisitante, a distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de saída e de chegada;
possibilitando também a emissão de relatório por período, por centro de custo e com demonstração
do itinerário.
3.1.14 Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para os veículos,
devendo ser armazenadas no próprio banco de dados e possibilitando sua visualização pelo próprio
cadastro.
3.1.15 Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por
meio das movimentações do veículo.
3.1.16 Permitir a substituição da placa de um veículo por outra, transferindo assim toda a
movimentação de lançamento realizada pelo veículo anteriormente.
3.1.17 Emitir um relatório que demonstre os custos do veículo por quilômetro rodado, selecionando
o período de emissão, o veículo, o material e o tipo de despesa, visualizando a quantidade de litros
gastos, o valor gasto, a quantidade de quilômetros rodados e o custo por quilômetro.
3.1.18 Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista: local da
infração, tipo de multa (gravíssimo, grave, média e leve), responsável pelo pagamento (funcionário
ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do pagamento.
3.1.19 Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a quilometragem
da revisão e da próxima a ser realizada, mais observações da revisão.
3.1.20 Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados
digitalmente.
3.2.
FUNCIONALIDADES PARA CONTROLE DO ALMOXARIFADO/ESTOQUE;
3.2.1 Permitir cadastrar fornecedores, distinguindo pessoas físicas e jurídicas, possibilitando informar
a situação (ativo, inativo) e também relacionar os materiais que fornece.
3.2.2 Permitir a visualização do preço médio e configurar características personalizadas para o
material.
3.2.3 Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo a utilização de abreviaturas.
3.2.4 Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido.
3.2.5 Permitir o registro e manutenção do cadastro de almoxarifados, tendo cada qual o seu
responsável, possibilitando o controle individual para aplicações diretas.
3.2.6 Possibilitar o controle de diversos almoxarifados, facilitando que os usuários com acesso
autorizado possam alterná-los.

3.2.7 Controlar as movimentações de entrada e saída para cada material de cada estoque, por meio
de processos e relatórios, utilizando centros de custo para a distribuição do material.
3.2.8 Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial e mantendo o
controle sobre o saldo pendente.
3.2.9 Permitir efetuar transferências de materiais entre almoxarifados, possibilitando a emissão da
nota de transferência com seleção dos campos: almoxarifado, transferência, centro de custo e
emissão por período.
3.2.10 Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material
por estoque.
3.2.11 Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários, permitindo:
a. bloqueio das movimentações durante a sua realização;
b. gerar os itens selecionando os materiais por uma determinada classe e sua localização física no
almoxarifado;
c. gerar o relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período;
d. gerar planilha para conferência manual.
3.2.12 Permitir os ajustes físicos dos estoques, ocorridos no inventário.
3.2.13 Emitir um relatório que demonstre todas as movimentações de materiais por estoque no
período informado, contendo: saldo anterior, movimentos de entrada, saída e saldo do material no
período - visualizando a forma sintética (por material) e analítica (por material demonstrando os
movimentos Individuais).
3.2.14 Possibilitar a restrição de acesso dos usuários aos almoxarifados.
3.2.15 Possuir controle de permissão dos usuários que podem atender requisição de compras e
materiais.
3.2.16 Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais
no estoque.
3.2.17 Permitir efetuar a movimentação do estoque determinando um período para os lançamentos;
consequentemente, o bloqueio dos movimentos fora do período.
3.2.18 Emitir um relatório com o resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro
mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
3.2.19 Possuir rotina para o encerramento de exercício, a qual não serão permitidas
movimentações (entrada/saída/transferências) no exercício anterior, sendo que ao encerrar o
exercício, os centros de custo deverão ser copiados para o exercício seguinte. Permitir também o
cancelamento de encerramento de exercício.
3.2.20 Possibilitar a emissão da ficha de estoque, mostrando as entradas/saídas (físicas e
financeiras) realizadas em determinado período por material, com indicação do saldo anterior e no
final do período.
3.2.21 Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por: material; nota
fiscal; centro de custo; dia; fornecedor.
3.2.22 Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque, mostrando os movimentos de
entradas, saídas e saldo atual em determinado período, agrupando por centro de custo.
3.2.23 Emitir relatório detalhado das movimentações de um determinado material por período,
almoxarifado e centro de custo, demonstrando o código da movimentação e o saldo físico atualizado
até o movimento.
3.2.24 Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por:
almoxarifado; período; materiais vencidos; materiais à vencer.
3.2.25 Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por
estoque e o resultado final no ano.
3.2.26 Emitir relatório que demonstre a média de gastos mensais por centro de custos ou material,
considerando um determinado período.

3.2.27 Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados
digitalmente.
3.2.28 Permitir dar as devidas permissões de acesso aos centros de custos para cada usuário do
sistema.

3.3.
FUNCIONALIDADES PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO;
3.3.1 Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser informadas as
seguintes características:
a. O processo licitatório, empenho e fornecedor da aquisição do bem;
b. Estado de conservação do bem: “péssimo”, “ruim”, “regular”, “bom” e “ótimo”.
c. Permite vincular a conta contábil e natureza do bem;
d. Permite visualizar o valor de aquisição, o valor total de depreciações e valorizações, assim como
cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações;
e. Armazenar/visualizar a imagem atual do bem por meio dos arquivos: jpg, bmp e pdf.;
f. Visualizar situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “comodato”, “locado”, “cedido”;
g. Permite informar características personalizadas para o cadastro de bens. Por ex: “Cor”, “Altura”,
“Peso”, etc.
3.3.2 Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas
utilizadas pelo bem.
3.3.3 Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis e contas
da entidade assim como cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório de transferências
de determinado tipo, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens.
3.3.4 Permitir cadastrar contas patrimoniais e classificá-las por bens móveis e Imóveis.
3.3.5 Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, unidades
administrativas e bens, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei,
portaria e processo licitatório.
3.3.6 Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados
básicos desse movimento; tais como: data de envio e previsão de retorno; tipo de manutenção (se a
manutenção é preventiva ou corretiva); valor do orçamento; possibilitar a emissão de relatório
contendo os bens que estão ou já sofreram manutenção, agrupados pelo fornecedor ou pelo motivo
da manutenção; possibilitar gerar transferências para outra unidade administrativa após voltar da
manutenção.
3.3.7 Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o responsável
pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.
3.3.8 Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por unidade/centro
de custo.
3.3.9 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica,
além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria Etiqueta.
3.3.10 Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado)
para os bens.
3.3.11 Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação
ou destinação de bens durante a sua realização.
3.3.12 Emitir o relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta, unidade
administrativa ou por centro de custo.
3.3.13 Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a seleção por
responsável, por unidade ou por centro de custo.
3.3.14 Permitir transferir bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor.

3.3.15 Manter o registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no
exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar as movimentações
por centro de custo.
3.3.16 Permitir depreciar um bem em relação ao percentual anual de desvalorização deste. As
desvalorizações poderão ser feitas sobre o valor residual, ou seja, o valor atual do bem, considerando
todas as valorizações e depreciações efetuadas, ou ainda, sobre o valor original.
3.3.17 Emitir relatório de reavaliações (Valorização/Depreciação) de bens com seleção por bem,
por conta, centro de custo e período.
3.3.18 Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os no banco de
dados.
3.3.19 Permitir a vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou
documentos digitalizados, ao código do bem.
3.3.20 Permitir configurar os centros de custos, contas e código do bem.
3.3.21 Estar em conformidade e atender o PCASP – Plano de Contas da Administração Pública
Federal, segundo as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o
MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
3.3.22 Permitir a realização de vários inventários simultâneos por Secretarias;
3.3.23 Permitir a criação, modificação ou exclusão de formulários/relatórios pelo administrador ou
usuário autorizado.
4. FUNCIONALIDADES PARA TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS
4.1
Possuir cadastros de ruas, bairros e distritos para utilização no cadastramento dos
contribuintes e imóveis.
4.2
Possuir cadastro de bancos e agências.
4.3
Possuir cadastro de moedas, possibilitando a utilização de Unidades de Referência.
4.4
Possuir cadastro de atividades econômicas.
4.5
Possuir cadastro de planta de valores.
4.6
Possuir cadastro de fiscais.
4.7
Possuir cadastro de documentos fiscais que serão exigidos na fiscalização.
4.8
Possuir cadastro único de contribuintes.
4.9
Possuir cadastro de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBI - Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis.
4.10
Possuir cadastro de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis.
4.11
Permitir que a Planta de Valores seja configurável conforme boletim cadastral e a localização
do imóvel.
4.12
Ter configuração para mensagens de carnê.
4.13
Possuir cadastro de imóvel urbano e rural configurável conforme boletim cadastral da
Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e
textos a qualquer momento.
4.14
Possuir cadastro de averbações/observações para contribuintes, imóveis, econômicos,
dívidas e receitas diversas (solicitação de serviço)
4.15
Permitir o controle de obras e construção civil, informando o tipo: ampliação, reforma,
construção ou demolição.
4.16
Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de
carnês e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado;
4.17
Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e
devolvidas;
4.18
Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal, permitindo o lançamento
automático dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis.
4.19
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.

4.20
Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações sobre
os imóveis, econômicos e contribuintes.
4.21
Permitir que seja gerado arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.
4.22
Calcular todos os impostos ou taxas pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência
de alterações nos programas de cálculo; e ainda permitir cálculos ou recálculos individuais, ou de um
grupo de contribuintes.
4.23
Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via de carnês, imprimindo
opcionalmente algumas parcelas. Possibilitando também a emissão de notificação de lançamento
endereçada aos contribuintes que tiverem lançamentos.
4.24
Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros), através do nome, parte do nome
e CNPJ/CPF.
4.25
Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa.
4.26
Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em aberto ou
cancelados).
4.27
Gerar arquivos para a impressão dos carnês pelos Bancos.
4.28
Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando
este possui débitos em aberto.
4.29
Manter uma tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.
4.30
Permitir trabalhar com várias moedas no sistema (UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de
indexadores para intervalos de datas.
4.31
Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições,
cancelamentos, estornos, etc.)
4.32
Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros: resumos de dívidas vencidas e à
vencer; situação do cadastro; resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão
arrecadador; de cancelamentos; de classificação da receita de acordo com plano de contas da
Prefeitura; de pagamentos e de estorno de pagamento.
4.33
Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com
parametrização do conteúdo da notificação.
4.34
Emitir certidão executiva e petição com textos parametrizados para cobrança judicial.
4.35
Possibilitar a emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição através de um única
rotina para composição do processo de execução fiscal.
4.36
Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos
pelos Bancos.
4.37
Ter consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de
todas as receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, reparcelamentos e pagamentos
4.38
Ter opção para cadastrar fórmulas de juros de financiamentos para refinanciamento de
débitos correntes e dívida ativa, vencidos ou à vencer.
4.39
Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa:
a. podendo parcelar várias receitas,
b. parcelar outros parcelamentos em aberto;
c. dívidas executadas;
d. conceder descontos legais através de fórmulas configuráveis;
e. determinar valor mínimo por parcela;
4.40
Gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.
4.41
Controlar a geração de cálculo e emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da
fazenda.
4.42
Permitir configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.
4.43
Possuir processos para fiscalização dos cadastros mobiliários e imobiliários, com
lançamento, notificação fiscal e/ou auto de infração.

4.44
Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
4.45
Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se.
4.46
Permitir que sejam parametrizados todos os tributos conforme a legislação municipal, quanto
à sua fórmula de cálculo, multa, correção e índices, moedas, etc.
4.47
Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes podendo variar de ano para ano e
também de receita para receita.
4.48
Permitir controle de isenção/imunidade, permitindo resumos por tipo de isenção/imunidade
de cada receita.
4.49
Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando
informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos
de atualizações e acréscimos legais e controle da execução fiscal.
4.50
Emissão de documentos inerentes à fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo
de Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos,
Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de
Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal.
4.51
Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel.
4.52
Controlar a entrega e devolução de carnês e/ou notificações.
4.53
Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal.
4.54
Possuir cadastro para suspender lançamento total ou de algumas receitas do mesmo.
4.55
Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa de pagamento de
débitos, dívidas, dívidas parceladas e parcelas do Refis, automaticamente.
4.56
Poder emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os débitos correntes,
dívidas ativas e parcelas de dívidas que o contribuinte estiver devendo.
4.57
Ter o controle de emissão de segunda via do carnê com acréscimo de taxa por emissão,
podendo ser configurado por Receita.
4.58
Possibilitar a emissão de parcelas, pagamento, transferência para dívida e reparcelamento
através das janelas de consultas.
4.59
Dispor de rotinas que permitem o controle de acesso aos usuários aos módulos e funções
com a área de atuação de cada usuário dentro do sistema.
4.60
Possibilitar o cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em todo o
sistema, facilitando as consultas e emissão de Certidão Negativa de Débito.
4.61
Permitir várias receitas referentes a Imóveis, Econômicos, Contribuição de Melhorias ou
Serviços Diversos.
4.62
Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de
contribuintes, cadastro imobiliário e cadastro mobiliário) efetuadas por determinados usuários, por
data ou por processo de alteração. Tendo também a opção de emitir relatório do histórico.
4.63
Ter o controle das ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar
123/2006.
4.64
Emitir Gráficos para análise de lançamentos de Impostos e Taxas, Características dos
Imóveis e Econômicos e Localização dos mesmos.
4.65
Ter rotina que possibilite conceder descontos (Remissão) ao contribuinte para Débitos,
Dívidas.
4.66
Conter rotina configurável para refinanciamento (parcelamento) onde possam ser
refinanciados todos os débitos, dívidas ativas e dívidas parceladas, vencidos ou à vencer.
4.67
Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar
ou não os documentos de arrecadação.
4.68
Gerar relatórios com a receita classificada de acordo com o plano de contas da receita, de
forma que se integre ao sistema de contabilidade pública.
4.69
Possuir relatório que demonstre, em uma visão ampla, da arrecadação do município por
bairro.

4.70
Controlar a execução de dívidas.
4.71
Emitir os livros de dívida ativa e notificação para os contribuintes inscritos.
4.72
Possibilitar a emissão de relatório para a verificação da movimentação das dívidas ativas
dentro de um período informado, controlando assim os saldos.
4.73
Permitir agregar junto ao parcelamento de dívidas, a cobrança de outros valores pertinentes
à dívida, como honorários e juros de financiamento.
4.74
Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário.
4.75
Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06.
4.76
Permitir consultas cadastrais através: do nome, parte do nome, CNPJ/CPF, endereço e
inscrição cadastral.
4.77
Manter um cadastro de dias não úteis (feriados) para fins de cálculo de juro/multa.
4.78
Possuir cadastros de mobiliário (econômico) e de atividades configuráveis conforme boletim
cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas,
horas e textos à qualquer momento.
4.79
Ter a possibilidade de parametrizar a geração de lançamentos, com a diferença dos
pagamentos a menor para Débitos, Dívida Ativa, Dívida Parcelada e Refis. Com ainda opção de
utilizar configurações diferentes para cada receita.
4.80
Possibilitar a importação de arquivos de períodos e eventos do Simples Nacional.
4.81
Possibilitar que sejam informadas as dívidas que estão sendo enviadas para protesto,
podendo ser filtradas e consultas em relatórios específicos.
4.82
Possibilitar a emissão de gráfico para análise da receita lançada x arrecadada x em dívida
ativa x isenta, e gráfico para análise da dívida ativa anual e acumulada.
4.83
Possibilitar a emissão de relatórios necessários para a auditoria do TCE e outros necessários
ao gerenciamento, solicitados pela contratante.
4.1.
FUNCIONALIDADES PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA WEB;
4.1.1
Permitir ao contribuinte solicitar seu ingresso no sistema de emissão eletrônica de notas
fiscais;
4.1.2
Permitir ao fiscal controlar a sequência da nota fiscal emitida, permitindo ou não que a
mesma seja alterada.
4.1.3
Possuir rotina para liberação online de acesso aos contribuintes;
4.1.4
Possibilitar a emissão de relatórios de adesão ao sistema;
4.1.5
Possibilitar a emissão de relatórios de solicitações pendentes;
4.1.6
Possibilitar acesso através de usuário e/ou certificado digital (e-CPF ou e-CNPJ);
4.1.7
Permitir a emissão de notas fiscais de serviços eletrônicas com plena validade jurídica;
4.1.8
Permitir o cancelamento de notas fiscais de serviços eletrônicas;
4.1.9
Permitir a substituição de uma nota fiscal de serviço eletrônica;
4.1.10
Possibilitar ao Fiscal a emissão de relatórios de notas fiscais de serviços eletrônicas
emitidas;
4.1.11
Possibilitar ao Contribuinte a emissão de relatórios de notas fiscais de serviços eletrônicas
emitidas;
4.1.12
Possibilitar ao Fiscal a emissão de relatórios de notas fiscais de serviços eletrônicas
canceladas;
4.1.13
Possibilitar ao Fiscal a emissão de relatórios de notas fiscais de serviços eletrônicas
substituídas;
4.1.14
Permitir ao Contribuinte a emissão de guia de recolhimento referente as notas fiscais de
serviço eletrônicas;
4.1.15
Possibilitar o contribuinte compor sua guia de recolhimento escolhendo as notas fiscais de
serviço eletrônica que desejar incluir em cada guia;

4.1.16
Permitir a consulta dos prestadores de serviços do município que emitem Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica;
4.1.17
Permitir ao Contribuinte a consulta de créditos;
4.1.18
Possibilitar ao Contribuinte a emissão de relatórios dos créditos gerados;
4.1.19
Possibilitar ao fiscal a emissão de relatórios de notas fiscais de serviço eletrônicas por
contribuinte;
4.1.20
Possibilitar a emissão de relatórios de notas fiscais de serviço eletrônicas por tipo de
atividade, utilizando a lista de serviços ou CNAE;
4.1.21
Possibilitar o envio de um RPS ou lotes de RPSs para geração de notas fiscais de serviço
eletrônicas;
4.1.22
Registrar na nota fiscal de serviços eletrônica, qual o RPS que gerou a nota, se for o caso;
4.1.23
Possibilitar a consulta da situação do Lote de RPS via WebService;
4.1.24
Possibilitar a consulta de notas fiscais de serviço eletrônicas por RPS, via WebService;
4.1.25
Possibilitar o intercâmbio automático de dados de lançamentos com o sistema tributário;
4.1.26
Possibilitar o intercâmbio automático de dados de lançamentos, guias e pagamentos com
o sistema tributário;
4.1.27
Possibilitar o intercâmbio automático de dados com o sistema de escrituração fiscal
eletrônica;
4.1.28
Possibilitar que o prestador de serviço liberado para emitir nota fiscal de serviços eletrônica,
possa personalizar sua nota com o logotipo de sua empresa;
4.1.29
Possibilitar a geração da NF eletrônica através do ERP e autenticá-la através de
WebService ou conversão de RPS;
4.1.30
Possibilitar a consulta da autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica.
4.1.31
Possibilitar ao Contribuinte a exportação de todas as notas fiscais no formato XML.
4.1.32
Possibilitar a geração da nota fiscal de serviços eletrônica de forma on line através do site
da prefeitura;
4.1.33
Possibilitar a Autenticidade da Nota através de link no site da prefeitura
4.1.34
Possibilitar a Autenticidade da Nota através de formulário diretamente na página da
prefeitura.
4.1.35
Possibilitar a solicitação de acesso através de link no site da prefeitura, através de acesso
direto ao terceiro passo da solicitação.
4.1.36
Possibilitar a consulta de RPS (recibo provisório de serviço) através de formulário
diretamente na página da prefeitura, possibilitando ainda criar seu próprio formulário.
4.1.37
Possibilitar a consulta de prestadores cadastrados no município através de formulário
diretamente na página da prefeitura.
4.1.38
Possibilitar o envio do XML da Nota Fiscal de Serviço, anexado ao e-mail enviado ao
Tomador da nota, contendo as informações da mesma.
4.1.39
Possibilidade de emissão de Notas com as seguintes condições de pagamentos: à vista,
apresentação e a prazo. Sendo 'a prazo' ainda é possível incluir a data de vencimento, a quantidade
de parcelas e seu valor.
4.1.40
Possibilidade de configuração do valor mínimo para geração das guias de pagamento.
4.2.
FUNCIONALIDADES PARA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS WEB;
4.2.1
Possibilitar aos contadores e/ou o próprio contribuinte efetuar a troca de contador da
empresa.
4.2.2
Possibilitar a importação dos planos de conta para os declarantes enquadrados como
"Serviço declarados por conta" (Instituições Bancárias).
4.2.3
Possibilitar o cadastro de contas de serviços para instituições financeiras e também de
importar o plano de contas COSIF.

4.2.4
Disponibilizar meios para que o contribuinte realize todas as declarações de serviços
prestados e tomados, de ISS retido de terceiros ou retidos por terceiros. Esta declaração poderá ser
feita manualmente informando os documentos fiscais individualmente ou por meio de um arquivo
contendo todos os documentos a serem declarados.
4.2.5
Possibilitar que declarações encerradas sejam retificadas, gerando uma nova guia de
pagamento ou um saldo a ser compensado em novas declarações.
4.2.6
Possibilitar que para uma mesma competência sejam realizadas mais de uma declaração.
4.2.7
Estar preparado para atender as normas da lei complementar 123/2006, referente ao
Simples Nacional.
4.2.8
Permitir informar periodicamente o faturamento do declarante.
4.2.9
Emitir Guias para Pagamento conforme convênio bancário utilizado pela entidade.
4.2.10
Emitir Livro de ISS onde deve ser listadas as declarações normais e retificadoras.
4.2.11
Emitir relatório de conferência de serviços declarados.
4.2.12
Permitir que pessoas físicas ou jurídicas que não possuem cadastro na Prefeitura solicitem
o seu cadastramento como declarante.
4.2.13
Permitir que as competências sejam definidas pelo usuário.
4.2.14
Possibilitar enviar avisos/mensagens a todos ou à alguns declarantes e que as mesmas
estejam visíveis quando o declarante acessar o sistema de declarações.
4.2.15
Permitir a definição de fórmulas de cálculo para cobrança do ISS.
4.2.16
Permitir realizar as liberações de AIDF.
4.2.17
Possibilitar a reabertura de declarações já encerradas.
4.2.18
Possibilitar o lançamento das Notas Avulsas para empresas cuja atividade não exija
emissão sistemática dos documentos fiscais, mas eventualmente, necessitam fornecer documento
fiscal aos seus tomadores de serviço.
4.2.19
Permitir que saldos gerados sejam liberados para uso.
4.2.20
Permitir que as solicitações de cadastro de declarante sejam confirmadas pela Prefeitura,
habilitando-os para utilização do Módulo de Declaração.
4.2.21
Possibilitar a identificação de contribuintes inadimplentes, os maiores declarantes e
pagadores do município;
4.2.22
Possibilitar o cruzamento de declarações, onde será possível confrontar os dados
informados pelo prestador do serviço com os dados informados pelo tomador do serviço, evitando
sonegação;
4.2.23
Permitir a realização de estudo das atividades/serviços tomados de fora do município,
verificando a possibilidade de incentivos para estas atividades;
4.2.24
Possuir relatório para conferência dos débitos dos contribuintes, mostrando valores dos
débitos lançados e o que já foi pago;
4.2.25
Possuir relatório para consulta da situação do declarante visualizando se foi feito as
declarações de serviços prestados ou tomados e se o imposto foi pago;
4.2.26
Possuir relatório para conferência de declarações por atividade agrupando os dados por
competência;
4.2.27
Ter opção para consultar a situação das solicitações de liberação de AIDFs;
4.2.28
Permitir visualizar a relação de documentos fiscais que foram liberados através da
solicitação de liberação de AIDFs;
4.2.29
Permitir a realização de estudo das atividades/serviços prestados no município, analisando
os não declarados pelo Tomador ou Retidos e não declarados pelo Tomador;
4.2.30
Emitir relatório de saldos a compensar e compensados referentes a declarações efetuadas;
4.2.31
Ter relatórios que apontam a quantidade de Documentos Fiscais emitidos por declarante e
por competência para levantamentos estatísticos.
4.2.32
Possibilitar a visualização das declarações das empresas em regime de estimativa,
comparando o valor estimado com o valor declarado.

4.2.33
Possibilitar visualizar um resumo das declarações efetuadas por competência, em que
esse relatório deve apresentar o número de declarações efetuadas, valores declarados, pago e
aberto, separados pelo tipo de declaração.
4.2.34
Possuir integração com sistema de tributos.
4.2.35
Possibilitar que os declarantes sejam notificados por irregularidades em suas declarações.
4.2.36
Possibilitar que os fiscais acessem as informações dos declarantes diretamente no Módulo
de declaração, permitindo somente consultar informações.
4.2.37
Possibilitar o controle das datas dos documentos fiscais declarados.
4.2.38
Possibilitar o controle de todos os serviços prestados pelos contribuintes prestadores de
serviço.
4.2.39
Possibilitar a análise do valor declarado mensalmente por atividade.
4.3.
FUNCIONALIDADES PARA ITBI ELETRÔNICO WEB;
4.3.1 Permitir a Emissão de Guia de ITBI de imóveis urbanos e imóveis rural pela Internet pelos
cartórios cadastrados. Na geração da guia de ITBI, tanto dos imóveis urbanos como dos imóveis
rural, o sistema devera buscar automaticamente as informações de áreas e valores venais do sistema
tributário.
4.3.2 Integração do sistema de declaração eletrônica ITBI, declaração do ISSQN via internet e
Emissão de Nota Fiscal de Serviços via internet com o sistema de Tributos Municipais, que deverá
gerar os dados ao cidadão em tempo real, diretamente da sua base de dados;
4.3.3 Possuir cadastro de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBI - Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis.
4.3.4 Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando
este possui débitos em aberto.
4.4.
FUNCIONALIDADES PARA SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO E CONTRIBUINTE WEB
4.4.1
Permitir ao contribuinte o acompanhamento de sua situação junto à entidade por meio de
consultas e emissão de extratos, contendo os débitos e dívidas com valores atualizados em tempo
real.
4.4.2
Permitir a emissão de documentos de maneira fácil e prática via Internet: Certidão Negativa,
Positiva ou Positiva com efeitos de Negativa, Alvará de Licença e Localização.
4.4.3
Possibilitar a autenticação do documento de Certidão Negativa de Débitos Municipais
impresso via Internet.
4.4.4
Possibilitar a emissão de guias de pagamento de qualquer Tributo Municipal, via Internet,
podendo ser emitidas por parcela com descontos ou acréscimos e ter suas informações atualizadas
em tempo real.
4.4.5
Possibilitar o acesso ao sistema de forma configurável, permitindo ao contribuinte utilizar o
CPF ou CNPJ com ou sem senha, ou somente o código cadastral do contribuinte na prefeitura.
4.4.6
Permitir a alteração de senhas de acesso pelo próprio contribuinte.
4.4.7
Possibilitar o envio da senha via e-mail nos casos de esquecimento, após solicitação do
contribuinte.
4.4.8
Possibilitar a geração de um código de controle para averiguar a veracidade das
informações contidas no documento emitido pelo sistema.
4.4.9
Permitir a emissão de guias de pagamento, possibilitando a unificação de parcelas e
receitas distintas em uma só guia.
4.4.10 Permitir o controle de emissão de guias unificadas pelo usuário, podendo ser configurada a
seleção de parcelas por tipos de receitas e por receitas, podendo também excluir receitas e inserir
uma nova receita no momento desejado.

4.5 FUNCIONALIDADES PARA CEMITÉRIO.
4.5.1. Permitir um controle avançado de usuários, com senhas e com atribuições de permissões a
nível de tela e operação.
4.5.2. Realizar o controle dos terrenos, óbitos, sepultamentos, transferência de ossada e o total
controle das exumações de cadáveres do cemitério. Possuir controle estatístico e relatórios que
possibilitam o total gerenciamento do cemitério.
4.5.3. Do cadastramento dos terrenos: possuir um grande número de dados cadastrais que
possibilitam um completo controle dos terrenos do cemitério, tais como: sua localização e todas as
características físicas, inclusive com fotos laterais e frontais;
4.5.4. Permitir o cadastro dos óbitos, mesmo se o sepultamento relacionado a esse óbito não tenha
sido realizado em um cemitério do Município. Controle das informações referentes aos dados do
cartório que emitiu o óbito e também de todos os dados emitidos pelo médico e hospital que atestou
o óbito, causa motis.
4.5.5. Possuir as informações desde o velório até o sepultamento. Todas as informações referentes
ao local onde o corpo foi velado, a funerária responsável e a localização do sepultamento serão
tratadas nesse controle.
4.5.6. O sistema deverá controlar tanto as transferências de terrenos como as de gavetas. Todos os
históricos das transferências serão gravados para consultas futuras;
4.5.7. Todas as exumações deverão ser controladas no sistema. com a possibilidade de informar os
responsáveis, o funcionário que realizou a exumação e também o motivo. Todo o histórico das
exumações deverá ser gravado para consultas futuras;
4.5.8. O controle estatístico deverá ser realizado sobre os dados cadastrais informados no controle
de terrenos, óbitos e sepultamentos.
4.5.9. Todos os relatórios estatísticos deverá ter a opção de visualização e impressão em gráficos e
em textos;
5. FUNCIONALIDADES PARA CONTROLE PROTOCOLO WEB;
5.1.1
Sistema em ambiente web possibilitando ao usuário realizar cadastros e processos de
qualquer lugar que tenha acesso à internet.
5.1.2
Permitir a definição do roteiro do processo por solicitação com a previsão de permanência
em cada órgão.
5.1.3
Permitir a abertura de processo em diversos departamentos da entidade.
5.1.4
Permitir controle de numeração de processo por solicitação com possibilidade de reinício a
cada novo exercício.
5.1.5
Permitir controlar o histórico de cada processo em toda a sua vida útil até o encerramento.
5.1.6
Cadastrar pareceres sobre o processo em cada trâmite sem limite de tamanho de parecer e
com possibilidade de anexar documentos ao mesmo.
5.1.7
Permitir digitalização de documentos nos processos ou pareceres.
5.1.8
Manter registro de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos processos em
trâmite.
5.1.9
Permitir que cada departamento atualize ou consulte os processos sob sua
responsabilidade.
5.1.10 Possuir consultas via Web para que os requerentes possam consultar a situação de seus
processos de qualquer local do mundo, informando apenas o número do processo.
5.1.11 Utilizar diferentes navegadores existentes no Mercado.
6. FUNCIONALIDADES PARA GESTÃO EM SAÚDE E POSTOS MUNICIPAIS;

6.1.1 Cadastramento da população, com opção para importar do Cadastro Nacional de Usuários do
SUS (CADSUS) sem a necessidade de intervenção dos técnicos da contratada para tal;
6.1.2 Cadastro dos Profissionais da Secretaria, responsáveis pelos atendimentos prestados aos
usuários, com configuração da quantidade de fichas que cada um atende em cada dia e turno, e
também configuração dos procedimentos Sigtap efetuados por cada um, sendo que estes
procedimentos deverão aparecer como opções para o usuário clicar quando do lançamento do
atendimento, dessa forma agilizando o atendimento ao paciente pois evita a necessidade de digitação
de códigos de procedimento durante o atendimento;
6.1.3 Cadastramento das Unidades de Saúde do município, compatível com o sistema SCNES
(Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) do Datasus;
6.1.4 Cadastramento de Fornecedores, podendo ser divididos em Fornecedores de Medicamentos
e Materiais, Fornecedores de Exames e Consultas;
6.1.5 Módulo de Controle de Estoque de Materiais e Medicamentos separadamente, com registro
das entradas de produtos com seus respectivos lotes e prazos de validade e transferência e/ou saídas
para as unidades dispensadoras (unidades de estoque), registro das dispensações por usuário do
SUS, com opção de controle e acompanhamento de pedidos e de produtos a serem recebidos em
licitações, relatórios da movimentação de produtos agrupado por tipo de medicamento, por tipo de
material, por fornecedor, por usuário, e estatísticas de dispensação mensal, semanal e diária de
medicamentos para que o município possa prever a demanda a ser comprada com base em dados
passados. O sistema deverá ter a possibilidade de armazenar, ainda, a demanda reprimida, isto é,
os medicamentos que são solicitados na farmácia municipal e que não tem em estoque. O sistema
deverá possuir interoperabilidade com o Web Service horus, do Ministério da Saúde, transmitindo
para a Base nacional toda a movimentação relativa aos componentes da farmácia Básica.
6.1.6 Módulo para lançamento de Requisições de Sorologia, para encaminhamentos aos
laboratórios estaduais de exames sorológicos de HIV, contendo dados do paciente, do responsável,
da coleta e se for pré-natal ou não.
6.1.7 Módulo de Atendimento Ambulatorial, possibilitando a emissão das FAAs – Fichas de
Atendimento Ambulatorial, segundo o layout a ser definido pelo município, preferencialmente o
padrão Datasus. O sistema deverá possibilitar o agendamento de consultas, e o registro deverá ser
de acordo com os códigos de procedimentos e CBOs atuais estabelecidos pelo SUS. O
armazenamento das informações deverá ser individual e ao mesmo tempo por grupo familiar. O
sistema deverá possibilitar ao usuário a geração de arquivos de produção PAB para importação no
Sistema Informação
6.1.8 Ambulatória e/ou BPA Magnético. Deverá gerar relatórios totalizadores de atendimentos por
profissional, por idade dos pacientes, por CID e procedimento;
6.1.9 Módulo de Vacinas, que permita o registro de todo o calendário básico de vacinação, e o
histórico de vacinas de cada munícipe, informando através de relatórios a produção realizada, bem
como o agendamento de vacinas e a relação de faltosos (pessoas que estão com alguma vacina
atrasada).
6.1.10 Módulo Transporte de Pacientes, onde serão lançadas todas as viagens de veículos com a
finalidade de levar pacientes para outras localidades a fim de realizarem exames e/ou consultas. O
sistema deve gerar relatórios das viagens realizadas e emitir a lista de passageiros para o DAER. No
agendamento da viagem deverá ser informado o local onde o paciente deve ir e o horário que tem
que estar neste local, bem como se o motorista deve pegá-lo em casa ou não. Estas informações
devem ser impressas no relatório de viagem.
6.1.11 Módulo de Vigilância Sanitária, onde deverá ser cadastrado todos os estabelecimentos
fiscalizados no município, e informado todos os procedimentos efetuados pela equipe da Vigilância,
gerando relatórios dos estabelecimentos e dos procedimentos realizados.
6.1.12 Sistema deverá possuir rotina de exportação automática do ESUS.
6.1.13 Sistema deve permitir ajuste de inventário dos medicamentos e matérias.

6.1.14 Sistema deve haver uma classificação dos medicamentos e materiais no momento do
cadastro, e os relatórios gerados devem permitir utilizar essa classificação.
6.1.15 A contratada deverá possibilitar a importação de todos os dados do sistema atual utilizado
sem que haja necessidade de novo cadastramento de medicamentos, materiais, pacientes,
fornecedores juntamente com seus históricos.
7. FUNCIONALIDADES PARA SISTEMA EDUCAÇÃO GESTÃO SECRETARIA WEB;
7.1.1. Permitir o cadastramento das escolas juntamente com seus documentos legais, identificação
do local de funcionamento (rural, urbana), dependências, informações de saneamento
(abastecimento de água, esgoto, destinação do lixo).
7.1.2. Permitir o cadastramento de séries e turmas, possibilitando a definição de características de
cada turma, como: Média final, Tipo de avaliação (numérica, descritiva, conceitual), N° de vagas,
Disciplinas e Regentes da turma.
7.1.3. Permitir efetuar o cálculo de médias e exames por meio de fórmulas configuráveis para cada
curso e escola.
7.1.4. Permitir controlar a frequência escolar do aluno tendo a opção de controle por aulas ou por
dia, conforme configuração do curso.
7.1.5. Permitir gerar o histórico escolar de cada aluno com sua vida escolar dentro da rede de ensino,
além de permitir cadastrar históricos de anos cursados fora da rede municipal.
7.1.6. Permitir a aceleração de alunos para séries posteriores.
7.1.7. Permitir desativar disciplinas individualmente para alunos da mesma turma.
7.1.8. Possibilitar o gerenciamento das grades de horário das disciplinas por turma, controlando os
choques de horários dos professores, além de permitir que determinados dias da semana tenham
uma quantidade e duração de aulas diferenciadas dos demais dias.
7.1.9. Possuir relatórios cadastrais (alunos, professores, grades, matrículas, etc.), gerenciais (Diário
de classe, boletim escolar – numérico, conceitual, descritivo e mistas), Movimentação dos alunos na
escola (horários das turmas.
7.1.10. Possibilitar a unificação dos dados de todas as escolas na secretaria por meio de banco
unificado ou por meio de rotinas de importação e exportação dos dados.
7.1.11. Controlar o acesso dos usuários permitindo que apenas os usuários autorizados possam
acessar os dados da escola.
7.1.12. Possibilitar controlar as vagas disponíveis para cada turma, não permitindo matricular alunos
acima da quantidade de vagas disponíveis, além de permitir a criação de novas turmas apenas
quando as vagas das turmas da mesma série forem todas completadas.
7.1.13. Possibilitar o controle do aplicativo por ano letivo, bloqueando matrículas, alterações de notas
e faltas nos anos já encerrados.
7.1.14. Permitir controlar o período de avaliação de cada curso, de forma: Bimestral, Trimestral,
Semestral, Anual e Modular.
7.1.15. Possuir regime de matrículas, notas e efetividade de alunos, cálculo e apuração de médias e
exames, alimentando automaticamente os movimentos estatísticos.
7.1.16. Possuir relatórios estatísticos exibindo o número de alunos admitidos, cancelados, aprovados,
reprovados e outros dados que envolvam estatísticas.
7.1.17. Permitir matricular alunos com dependência escolar da série anterior, permitindo que o aluno
possa avançar para a série posterior com dependências em disciplinas reprovadas. A quantidade de
disciplinas para dependência é configurada por turma.
7.1.18. Permitir efetuar as transferências de alunos entre turmas (enturmamento) e registrar as
transferências de uma escola para outra.
7.1.19. Permitir que o aplicativo tenha um controle de encerramento anual por escola, possibilitando
rematricular o aluno para o próximo ano letivo ou enviá-lo para a reserva de vagas.
7.1.20. Permitir cadastrar os alunos com informações de endereço, dados da sua ficha médica,

tamanhos do uniforme, seus responsáveis, qual a distância da escola, dentre outros.
7.1.21. Permitir o registro das notas, faltas, observações/pareceres de cada aluno por período
avaliativo.
7.1.22. Permitir registrar as notas descritivas do aluno, avaliando o nível de atendimento de cada item
descritivo da disciplina por período avaliativo.
7.1.23. Permitir o registro do calendário escolar e das ocorrências de cada escola e curso para o ano
letivo, informando a data inicial e final de cada período de avaliação, datas comemorativas, dentre
outras atividades realizadas nas escolas.
7.1.24. Possibilitar o cadastro de usuários do transporte escolar do município com suas linhas e
emissão da carteirinha do transporte escolar.
7.1.25. Permitir cadastrar as linhas utilizadas no transporte escolar, bem como os veículos que as
percorrem.
7.1.26. Permitir o cadastro dos veículos, motoristas do transporte escolar, sejam eles do município ou
de empresas terceirizadas e o cadastro destas empresas vinculando seus motoristas e veículos.
7.1.27. Disponibilizar relatórios gerais e estatísticos com informações dos alunos atendidos pelo
transporte escolar (das escolas municipais e estaduais).
7.1.28. Possibilitar a importação/exportação dos arquivos para a integração com o sistema
Educacenso (Censo Escolar do Governo Federal).
7.1.29. Permitir que o usuário crie seus próprios relatórios de forma personalizada e de acordo com
a sua necessidade, inclusive documentos oficiais.
7.1.30. Permitir registrar o conteúdo programático que será lecionado durante o ano letivo por série
de cada disciplina.
7.1.31. Permitir o registro das ocorrências dos alunos durante o ano letivo, informando a data e
disciplina das ocorrências.
7.1.32. Disponibilizar relatório com informações das ocorrências dos alunos, permitindo que o período
inicial e final das ocorrências sejam informados.
7.1.33. Permitir cadastrar históricos escolares utilizando notas descritivas que não estejam
cadastradas no aplicativo e notas mistas (onde é possível informar notas compostas por letras e
números). Além dos outros tipos de notas que são as numéricas e conceituais.
7.1.34. Permitir cadastrar históricos escolares informando a situação final do aluno de acordo com as
opções: Aprovado, Aprovado c/ Dependência e Aprovado p/ Progressão.
7.1.35. Emitir os históricos escolares de acordo com a situação do aluno: Aprovado, Aprovado c/
Dependência, Aprovado p/ Progressão, Reprovado, Transferido, Cancelado, Cursando.
7.1.36. Emitir Histórico de Avaliações Descritivas onde é possível visualizar as descrições das notas
descritivas do aluno.
7.1.37. Emitir os históricos escolares utilizando um texto padrão de Certificado Escolar.
7.1.38. Emitir os históricos escolares utilizando um texto personalizado.
7.1.39. Possibilitar a importação dos dados cadastrais de Escolas, Funcionários e Alunos, a partir de
informações/arquivos disponibilizados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira).
7.1.40. Emitir Diário de classe e relatórios de notas faltas, resultados finais, atestado de conclusão de
disciplina, ficha individual e histórico escolar, todos com fonte padrão (Times New Roman ou Arial) e
tamanho legível (mínimo fonte tamanho 8).
8. FUNCIONALIDADES PARA SISTEMA DE GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL;
8.1.1. Cadastramento de usuários da Assistência Social, com dados relativos à documentação de
cada indivíduo do grupo familiar, e endereço da família;
8.1.2. Cadastro da situação sócio-econômica dos usuários e famílias;
8.1.3. Cadastro de informações habitacionais dos usuários e famílias;

8.1.4. Cadastro de informações sobre o patrimônio das famílias;
8.1.5. Acompanhamento de benefícios recebidos pelos usuários, junto a outras esferas
governamentais (Bolsa-Família, BPC, Pensão....);
8.1.6. Possibilidade de desativar os cadastros sem entretanto excluí-los, para o caso de usuários
que venham a falecer ou mudar de residência, e que desta forma não se possa mais efetuar
lançamento de atendimentos a estes, mas que seja possível consultar históricos de atendimentos
efetuados enquanto estavam ativos;
8.1.7. Cadastro de fotos vinculado ao cadastro de usuários, onde possam ser gravadas fotos da
residência, da família, ou outras que o município julgar necessário;
8.1.8. Impressão de Ficha Cadastral, individual e familiar;
8.1.9. Cadastro dos Profissionais da Secretaria da Assistência Social, responsáveis pelos
atendimentos aos usuários;
8.1.10. Cadastro de unidades de atendimentos (CRAS, CREAS, Secretaria...);
8.1.11. Cadastro de fornecedores;
8.1.12. Cadastro de Grupos e Programas com seus respectivos participantes;
8.1.13. Lançamento das atividades efetuadas nos grupos, com registro de presença de cada
participante e observações sobre cada um, e informação dos profissionais envolvidos em cada
encontro ou atividade;
8.1.14. Lançamento de atendimentos individuais nas unidades ou no domicílio do usuário, com
emissão de Ficha de Atendimento para assinatura do usuário;
8.1.15. Lançamento de informações confidenciais dos usuários, com acesso restrito aos psicólogos
e assistentes sociais, para informação dos prontuários;
8.1.16. Controle de solicitação e concessão de benefícios, onde deverão ser impressas autorizações
conforme modelo proposto pelo município. O sistema deverá oferecer controle separado das
solicitações de benefícios que estão pendentes e das que já foram concedidas, com dados do usuário
beneficiado, profissional que atendeu, classificação do benefício, fornecedor, valor total e valor que
será concedido pelo município, data da solicitação do benefício e data da concessão, descrição do
benefício e observações sobre o mesmo;
8.1.17. Possibilidade de desativar solicitações, para aquelas que não poderão ser atendidas, e dessa
forma não deverão constar na relação das solicitações pendentes, porém deverão ficar no histórico
do indivíduo que ele solicitou tal auxílio;
8.1.18. Possibilidade de replicação de lançamentos, para agilizar o trabalho em situações que se
repetem periodicamente, alterando apenas a data do atendimento no novo lançamento gerado;
8.1.19. Impressão de histórico completo de atendimentos e benefícios pendentes e concedidos ao
usuário a partir do cadastro do mesmo, visando com isso a praticidade na utilização do sistema e
rapidez para a busca das informações;
8.1.20. Relatório dos cadastros de usuários, famílias, fornecedores, profissionais e grupos;
8.1.21. Relatórios das atividades realizadas em grupos e participantes envolvidos;
8.1.22. Relatórios de atendimentos realizados por cada profissional da secretaria;
8.1.23. Relatórios dos benefícios pendentes em um dado período, agrupados por família, por
localidade, ou por classificação do benefício;
8.1.24. Relatórios dos benefícios concedidos em um dado período, agrupados por família, por
localidade, por fornecedor, ou por classificação do benefício;
8.1.25. Geração de relatórios para a Central de Controle Interno, sobre os benefícios concedidos;
8.1.26. Demais relatórios necessários para o Censo CRAS;

9.

FUNCIONALIDADES PARA PORTAL DE CONSULTAS DO GESTOR WEB;

a)
b)
c)
d)

9.1.1. Permitir uso do sistema via Web Browser com os seguintes navegadores Google Chrome
(versão 2.1 ou superior), Mozilla Firefox (versão 1.1 ou superior), Microsoft Internet Explorer (versão
8 ou superior), Safari (versão 6 ou superior).
9.1.2. Possibilitar acesso ao sistema utilizando os usuários e senhas.
9.1.3. Permitir coleta, organização, análise, monitoramento de informações da entidade em tempo
real.
9.1.4. Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações para auxílio nas
tomadas de decisão.
9.1.5. Permitir cruzamento de dados atuais com as metas pré-estabelecidas da entidade.
9.1.6. Possuir integração com os demais sistemas da entidade, buscando os dados em tempo real.
9.1.7. Possuir um painel consulta de forma simples com apenas o nome ou CPF/CNPJ de qualquer
contribuinte onde irá realizar uma busca nos bancos de dados dos sistemas e gerar as seguintes
informações:
 Débitos do contribuinte com valores originais, juros, multa, correção, valor atualizado, dívida e
cadastro do débito.
 Valores pagos, contendo os valores originais, juros, multas, correções, total pago, dívida paga e
cadastro.
9.1.8. Empenhos emitidos em favor do contribuinte, descrição do empenho, valores retidos e dados
da nota para liquidação;
9.1.9. Dados do sistema de folha de pagamento (se este for servidor do município) como
proventos, descontos das matrículas ativas e inativas do contribuinte pesquisado;
9.1.10. Dados de compra e venda efetuadas através do bloco de produtor rural, disponibilizando
dados de no mínimo notas, valores, quantidades e produtos vendidos ou comprados.
9.1.11. Gerar informações em gráficos comparativos do setor tributário, contábil, pessoal,
protocolo, compras, Frotas e rural:
Tributário:
Gráficos dos maiores emissores de Notas no Município, com filtro do tipo de empresa, mês e ano;
Gráfico demonstrativo da área total construída por ano;
Gráfico de tipos de empresas, com total de empresas ativas;
Gráfico comparativo de processos ajuizados por exercício com total em aberto, total cancelados, total
parcelamento em dia e total de parcelamento vencidos;
Contabilidade
a)
Gráfico comparativo Contábil da Receita arrecadada x Despesa Liquidada x Despesa paga;
b)
Gráficos comparativos de Despesas Gerais por secretarias, com filtro por ano, mês e
Secretaria;
c)
Demonstrações de percentuais aplicados em Saúde e Educação, Educação e Pessoal
conforme determinação do TCE RS;
Compras:
a)
Gráficos por pedido de compras por secretarias;
b)
Gráfico de compras por Município/cidades;
c)
Gráficos com quantidades de licitações por tipo;
Frotas:
a)
Gráficos de Gastos com Veículos por Secretarias, por tipo de produtos;
b)
Gráficos de Gastos com combustível por secretaria;
c)
Gráfico gastos com Veículos e tipo de produtos;
Rural:
a)
Gráficos com produtos mais vendidos e mais comprados pelos produtores;
b)
Gráficos com os produtores rurais que mais venderam e os que mais compraram;
9.1.12 Informações em gráficos para análise dos gestores

9.1.15.
9.1.16.
9.1.17.
9.1.18.
9.1.19.
9.1.20.

9.1.13. Buscar informações de dados estatísticos de quantidade de funcionários femininos e
masculinos;
9.1.14. Sistema deverá possuir filtros para mês, ano e tipo da empresa a ser detalhado no
gráfico.
Demonstrar em gráfico as maiores empresas geradoras de ISS para o Município;
Demonstrar em gráficos os valores de Receitas orçadas e arrecadadas mês a mês, acumulados dos
meses e acumulado do ano.
Demonstrar em gráficos a quantidade de cadastros de IPTU por bairro, podendo ser visualizado a
localização do bairro pelo google maps.
Gráfico de total de empresas ativas no Município com seus respectivos tipos, demonstrando as
quantidades e percentuais que representam no total geral.
Gráficos de despesas com serviços tais como energia elétrica, telecomunicações e água e esgoto e
combustíveis e outras despesas a pesquisar pelo usuário.
Gráfico de despesas de pessoal por secretarias com a possibilidade de filtros por ano, mês e
secretaria.
9.1.21. Disponibilizar ferramentas para envio em massa de mensagens via WhatsApp (duas mil
mensagens por mês) para os contribuintes, credores e funcionários cadastrados nos sistemas,
podendo separar por rua, bairro ou localidade do Município, com avisos configuráveis pelo usuário.
Possuir rotina para envio automático de mensagens via WhatsApp de pagamentos e taxas do sistema
tributário, avisos de taxas a vencer, movimentações de protocolos e pagamentos de empenhos.
9.1.22. Possuir um gráfico de área apresentando a evolução do valor das despesas pagas por
exercício, onde seja possível clicar em um ano e chegar a nível mensal.
9.1.23. Possuir um gráfico de área, informando o valor líquido das despesas separadas por área de
aplicação: Saúde, Educação, Pessoal, Outros.
9.1.24. O painel deve possuir um gráfico com a evolução da previsão da receita, mostrando no mesmo
indicador, a receita prevista e a realizada.
9.1.25. Disponibilizar um gráfico que possibilite fazer uma análise do valor das receitas versus o valor
orçado.
9.1.26. Este painel deve conter um quadro com a visão geral, apresentando o exercício e a
competência considerados, bem como o valor da receita corrente liquida e a despesa no período,
apresentado o índice de despesa.
10.
MEIO AMBIENTE
9.1.1. Sistema que deverá informatizar o setor de meio ambiente, agilizando
os controles da fiscalização e do acompanhamento dos trabalhos de licenciamento e fiscalização,
possibilitando o cadastro via WEB do empreendedor através de um módulo externo, rodar na
tecnologia da internet para operacionalizar (browser mais comuns, como Internet Explorer e Google
Chrome ou outros compatíveis).
9.1.2. Aplicativo multiusuário, integrado em um banco de dados os módulos externos e internos;
9.1.3. Deverá estar programado para receber coordenadas de GPS;
9.1.4. Relatórios para gestão administrativa;
9.1.5. Deverá
permitir
a anexação dos documentos
digitalizados
aos
processos;
9.1.6.
Possuir relatórios de desempenho por servidor;
9.1.7.
Deverá estar preparado para as resoluções do Conselho Municipal do Meio Ambiente;
9.1.8.
Possuir editor de texto integrado ao sistema sem a necessidade de Editores como Word,
Open Office;
9.1.9.
Deverá possibilitar o armazenamento dos documentos no banco de dados;
9.1.10.
Deverá permitir que o acesso aos documentos seja somente através de senhas / logins
pessoais no sistema;
9.1.11.
Permitir inserção, configuração e emissão de novos documentos a critério dos usuários;

9.1.12.
Tramitação dos processos de licenciamento;
9.1.13.
Controle
dos protocolos
de cada processo,
com emissão de
comprovante;
9.1.14.
Impressão das licenças – prévia, instalação, operação e única;
9.1.15.
Emissão de alvará de licenciamento ambiental; laudo de vistorias; comprovante de
notificação; comprovante de obrigação de reposição fiscal;
9.1.16.
Permitir o acompanhamento do andamento dos processos; produtividade por fiscal,
responsável ou contratado; controle de reposição florestal; controle de vistorias e laudos;
9.1.17.
Deverá realizar cálculo automático das multas, integrado a emissão do auto de infração.
9.1.18.
Impressão do descritivo do cálculo automatizado anexo ao auto de infração
9.1.19.
9.1.20.
9.1.21.
9.1.22.
9.1.23.
9.1.24.
9.1.25.
9.1.26.

O Sistema deverá ser compatível com impressoras, jato de tinta e laser;
Possuir controle dos Protocolos da Secretaria;
Possuir controle de Vistorias;
Possuir controle de Licenciamento;
Possuir controle da Fiscalização;
Possuir Emissão das taxas de licenciamento;
Possuir controle das receitas do fundo do Meio Ambiente;
Possuir controle das Denúncias;

9.1.27.
Possuir controle das Podas e supressão;
9.1.28.
Permitir o lançamento de coordenadas do GPS;
9.1.29.
Possibilitar a parametrização através de fórmula, a lei municipal de taxas;
9.1.30.
Possuir um sistema de controle conforme portarias ou resoluções do conselho estadual
de Meio Ambiente, impacto local (classificação do município perante o conselho estadual de Meio
Ambiente);
9.1.31.
Possuir sistema de tramitação de documentação, passando de responsável para
responsável, podendo delegar etapas seguintes;
9.1.32.
Possuir sistema de alerta de vencimentos de todas as datas e de todos os documentos;
9.1.33.
Permitir a implantação de formulários padrão da Secretaria ou conforme legislação
Municipal;
9.1.34.
Possibilitar cadastro de usuário apenas para consulta ou gerenciamento;
9.1.35.
Permitir Anexação de fotos nos processos;
9.1.36.
Permitir
a digitalização
de quaisquer documentos
referente
aos
processos;
9.1.37.
Possuir Numeração automática de todos os tipos de documentos produzidos pela
Secretaria;
9.1.38.
Permitir o lançamento do número do protocolo geral do Município;
9.1.39.
O sistema deverá ser acessado apenas por senha de usuário;
9.1.40.
Possuir sistema de alerta e configurável conforme necessidade de cada usuário, pelo
nível de dias ou por setor;
9.1.41.
Possuir no sistema a consulta de valores para informar ao munícipe sem abertura de
processo ou registro do mesmo;
9.1.42.
Possuir no rol de relatórios a possibilidade de obter a produtividade dos fiscais ou
servidores.
9.1.43.
Possuir módulo de denúncias, podas e supressão;
9.1.44.
Interface (um usuário) ou separados conforme necessidade, integrados com o módulo de
licenciamento;
9.1.45.
Emissão de boletos de cobranças das taxas;
9.1.46.
Possuir modelos de documentos configuráveis conforme necessidade da Prefeitura.

9.1.47.
Emissão de notificação ao empreendedor
9.1.48.
Emissão de Auto de Infração ao empreendedor
9.1.49.
Cálculo
automatizado
de multas
ambientais,
com montagem
automática do Auto de infração com valores e dispositivos legais
9.1.50.
Impressão automatizada do descritivo do cálculo anexo ao Auto de Infração;
9.1.51.
Pesquisas dos documentos por CPF, CNPJ, número do Processo,
número do protocolo, endereço do empreendedor, nome do empreendedor e número do
documento;
9.1.52.
Deverá estar preparado com a tabela do conselho Estadual de Meio Ambiente
9.1.53.
Deverá estar preparado para licenciamento do Impacto Local
9.1.54.
Possuir segurança de entrada de documentos, regrado pela Tabela do Conselho
Estadual de Meio Ambiente (Impacto Local), não permitindo o protocolo de solicitação fora do
mesmo;
9.1.55.
Possuir a opção de localização rápida do processo, com a situação do mesmo (se está
em análise, deferido ou indeferido)
9.1.56.
Emissão de negativa florestal, com pesquisa automática no banco de Dados
9.1.57.
Opção para colocar o preposto do processo;
9.1.58.
Link para verificação de autenticidade de ART (CREA);
9.1.59.
Possuir editor de texto próprio no sistema, sem a necessidade de utilizar sistema extras
exemplo: Word, Excel, Open Office.
9.1.60.
Controle da numeração dos documentos, por questão de segurança, deve ser sequencial
não podendo ser alterado pelos usuários;
9.1.61.
Geração
de código
de segurança
nas licenças
a
serem
publicados na WEB
9.1.62.
Editor de texto deverá possuir as funcionalidades mínimas para emissão de todos os
documentos da secretaria;
9.1.63.
Permitir a cópia de texto de outros editores, para o editor do sistema;
9.1.64.
Todas as informações deverão ser gravadas no banco de dados;
9.1.65.
Possibilidade de acompanhamento dos processos de licenciamento através do mapa do
município, direto no sistema;
9.1.66.
Captura
de coordenadas
geográficas
sem utilização
de outro
equipamento;
9.1.67.
Controle
dos prazos para renovação
e de condicionantes
nos
documentos licenciatórios;
9.1.68.
Emissão de Laudos e Pareceres técnicos;
9.1.69.
Emissão de Memorandos para comunicação interna;
9.1.70.
Possibilitar publicação dos documentos emitidos por lotes, filtrados por data, tipo de
documento ou por empreendedor;
9.1.71.
Possibilitar importação de cadastro do empreendedor e do processo iniciado pela web
sem a necessidade de digitação destas informações
9.1.72.
Possibilitar utilização de "marca d'agua" nos documentos emitidos
9.1.73.
Possibilitar o repasse dos processos físico, com controle da posse e histórico
9.1.74.
Lançamento e tramitação de processos internos;
9.1.75.
Possuir formulários para licenciamento para download direto no site da prefeitura;
9.1.76.
Divisão dos formulários por tipo de licenciamento
9.1.77.
Possibilitar a customização de formulários a critério da prefeitura;
9.1.78.
Consulta a todos os documentos licenciatórios publicados em formato pdf, garantindo a
transparência e a segurança dos dados;
9.1.79. Consulta aos documentos por tipo de documento, empreendedor e atividade;

9.1.80.
Abertura de processo de licenciamento online, com preenchimento pelo empreendedor
ou técnico responsável;
9.1.81.
Verificação de autenticidade dos documentos publicados, através do
código de validação;
9.1.82.
Cadastramento dos empreendedores através do site da prefeitura, com as informações
sendo incluídas diretamente no banco de dados;
9.1.83.
Impressão de requerimento de pedido de licenciamento no ato do preenchimento;
9.1.84.
Consulta de taxas de licenciamento pelo empreendedor ou técnico responsável
9.1.85.
Publicação de Autos de Infração, Notificações e outros documentos emitidos pela
secretaria, conforme determinação do próprio órgão. Possibilitar publicação dos pedidos de
licenciamento, conforme determinação do próprio órgão;
9.1.86.
Relatório de vistoria;
9.1.87.
Relação de protocolos por data, tipo de solicitação, responsável técnico, empreendedor,
número de processo, tipo de atividade (TABELA DO CONSEMA);
9.1.88.
Relação de emissões por período, por tipo de atividade, tipo de documento, por
empreendedor
9.1.89.
Relação de vistorias por fiscal
9.1.90.
Relatórios de Supressões e podas por data, por requisitante, por responsável
9.1.91.
Relatório
de podas em aberto por data, por requisitante,
por
responsável;
9.1.92.
Relatórios de abates e podas concluídos, por data, por requisitante, por responsável;
9.1.93.
Relatório de infrações;
9.1.94.
Relatórios de Notificações;
9.1.95.
Relação de tramitação dos processos (Histórico do processo);
9.1.96.
Relatório a ser entregue para Secretaria estadual de Meio Ambiente (SEMA);
9.1.97.
Relatório de Denúncias recebidas;
9.1.98.
Relatório de Denúncias por fiscalizar e fiscalizadas;
9.1.99.
Emissão da situação dos documentos por data;
9.1.100.
Relação de ART;
9.1.101.
Relatório de Acesso ao sistema;
9.1.102.
Relatório de produtividade dos técnicos da Secretaria;
9.1.103.
Emissão de recibo de protocolo;
9.1.104.
Emissão de Alvará florestal;
9.1.105.
Emissão de todas as licenças;
9.1.106.
Requerimento de pedido de licenciamento;
9.1.107.
Emissão de todas as Autorizações Ambientais;
9.1.108.
Emissão de documentos diversos gerados pela secretaria, com numeração específica,
com todas as funcionalidades dos outros documentos;
9.1.109.
Emissão de todas as Declarações Ambientais.
10. APP CIDADÃO
10.1. A proponente deverá disponibilizar, além dos módulos supracitados, aplicativo de acesso
público, que permita o cidadão acessarem as informações pertinentes aos serviços públicos.
10.2. Deverá disponibilizar serviços referente a Educação, através do login do usuário o App deverá
disponibilizar Boletim do Aluno, Cardápio Escolar, inscrição de lista de espera em creches, além da
consulta a lista de espera.
10.3. O App deverá dispor de ferramenta para professor realizar a chamada escolar, podendo
selecionar a turma a ser realizado.

10.4. Consulta de medicamentos disponível na rede municipal
10.5. Disponibilizar a Carteira de vacinação com todas as vacinas realizadas
10.6. Permitir consultar exames realizados por ano.
10.7. Permitir agendamentos de consultas conforme a especialidade disponível na unidade de
atendimento.
10.8. Permitir consulta de servidores municipais referente:
a) a alteração cadastral
b) Consulta de holerite, podendo solicitar ano e mês
c) Informe de rendimentos
d) Solicitação de Férias
e) Solicitação de licenças prêmio
f) Justificar ausência
g) Solicitação de faltas abonadas
h) Solicitar cursos extracurriculares
i) Solicitar adiantamento salarial
j) Solicitar adiantamento de 13º Salário
10.9. Para Fornecedor deverá permitir:
a) Consulta a todos os contratos do fornecedor
b) Consulta a todos os empenhos realizados para o fornecedor
c) Consulta a todos os pedidos realizados para o fornecedor
d) Permitir autorizar funcionários da empresa através do CPF para consultas.
13.
DO PREÇO MÁXIMO FIXADO PELO MUNICÍPIO
13.1. O preço máximo fixado está estipulado na tabela abaixo:
I
t
e
m

Descrição Sistemas

Quantidade
Referência

Valor
referência
Licença
Mensal

Valor total no
período 12
meses

R$
Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento
1 Recursos Humanos;
Ponto Eletrônico;
E-Social;
Portal do Colaborador;
Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
Contabilidade de custos;
Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
2 Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
SIOPE, SIOPS, SICONFI;
PAD TCERS;
Controle Interno.

Usuários
ilimitados
12 meses

Usuários
ilimitados
12 meses

R$1.988,50

R$23.862,00

R$2.880,00

R$34.560,00

Compras e Licitações
Gerenciamento da Frota;
3 Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon.
Tributário
Controle de Dívida Ativa
Fiscalização
Gestão da NFS-e
4 Gestão de Cemitérios
Serviços On-Line ao Contribuinte
ITBI Online
Protestos Judiciais/DCA Online

12 meses

12 meses

Controle do Posto de Saúde

Usuários
ilimitados
12 meses
Usuários
ilimitados

7
Gestão da Educação e Escolas

Assistência Social

Portal do Gestor

Meio Ambiente

App Cidadão
Valor total

R$11.400,00

R$1.337,50

R$16.050,00

R$1.587,50

R$19.050,00

R$937,50

R$11.250,00

R$625,00

R$7.500,00

R$1.350,00

R$16.200,00

R$450,00

R$5.400,00

R$15.633,50

R$187.602,00

12 meses
Usuários
ilimitados

1
1

R$950,00

12 meses
Usuários
ilimitados

1
0

R$26.400,00

12 meses
Usuários
ilimitados

9

R$2.200,00

12 meses
Usuários
ilimitados

8

R$15.930,00

Usuários
ilimitados

Protocolo Processos digitais

6

R$1.327,50

12 meses

Usuários
ilimitados

5

1
2

Usuários
ilimitados

12 meses

R$13.500,00
Implantação, conversão e treinamento

1
3

R$155,00
Horas técnica para suporte presencial
Câmara Municipal de Vereadores
Folha de Pagamento
Recursos Humanos;

1

Ponto Eletrônico;
E-Social;

Usuários
ilimitados

Portal do Colaborador;

12 meses

Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
2 Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
Compras e Licitações
3 Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon.
Valor total
1
2
1
3

Usuários
ilimitados

R$635,00

R$7.620,00

R$687,50

R$8.250,00

R$472,50

R$5.670,00

R$1.794,50

R$21.540,00

12 meses
Usuários
ilimitados
12 meses

R$1.600,00
Implantação, conversão e treinamento
R$155,00
Horas técnica para suporte presencial
RPPS

Folha de Pagamento
Recursos Humanos;
1 Ponto Eletrônico;
E-Social;
Portal do Colaborador;
Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
2 Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
Compras e Licitações
Controle de Estoque;
3 Controle de Patrimônio;
Licitacon.
Valor total

Usuários
ilimitados

R$466,00

R$5.592,00

R$475,00

R$5.700,00

R$175,00

R$2.100,00

R$1.116,00

R$13.392,00

12 meses
Usuários
ilimitados
12 meses
Usuários
ilimitados
12 meses

1
2
1
3

R$1.500,00
Implantação, conversão e treinamento
R$155,00
Horas técnica para suporte presencial

TABELA RESUMIDA DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE QUANTI
REFERENCIA DADE

1

CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PREFEITURA
CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA CÂMARA
CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA –
FUPRAS
HORAS TÉCNICA PARA SUPORTE
PRESENCIAL – PREFEITURA
HORAS TÉCNICA PARA SUPORTE
PRESENCIAL – CÂMARA
HORAS TÉCNICA PARA SUPORTE
PRESENCIAL - FUPRAS
IMPLANTAÇÃO,
CONVERSÃO
E
TREINAMENTO – PREFEITURA
IMPLANTAÇÃO,
CONVERSÃO
E
TREINAMENTO – CÂMARA
IMPLANTAÇÃO,
CONVERSÃO
E
TREINAMENTO – FUPRAS
TOTAL GERAL GLOBAL

MÊS (M)

12

15.633,50

MÊS (M)

12

1.794,50

MÊS (M)

12

1.116,00

Horas (H)

1

155,00

Horas (H)

1

155,00

Horas (H)

1

155,00

UNIDADE
(UN)
UNIDADE
(UN)
UNIDADE
(UN)

1

13.500,00

1

1.600,00

1

1.500,00

2

3

4
5
6
7
8
9
LOTE
1

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2021 PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa/Pessoa Física:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Email:
Telefone:

VALOR
DE
REFERÊNCIA

35.609,00

Banco, c/c nº, agência:
Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes
sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros.
I
Valor Licença Valor total no
t
Descrição Sistemas para Prefeitura Quantidade
Mensal
período 12
Municipal de Muitos Capões
Referência
e
meses
R$
m

Folha de Pagamento
Recursos Humanos;
1 Ponto Eletrônico;
E-Social;
Portal do Colaborador;
Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
Contabilidade de custos;
Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
2 Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
SIOPE, SIOPS, SICONFI;
PAD TCERS;
Controle Interno.
Compras e Licitações
Gerenciamento da Frota;
3 Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon.
Tributário
Controle de Dívida Ativa
Fiscalização
4 Gestão da NFS-e
Gestão de Cemitérios
Serviços On-Line ao Contribuinte
ITBI Online
Protestos Judiciais/DCA Online
5 Protocolo Processos digitais

Usuários
ilimitados
12 meses

Usuários
ilimitados

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

12 meses

Usuários
ilimitados
12 meses

Usuários
ilimitados
12 meses

Usuários
ilimitados
12 meses

6 Controle do Posto de Saúde

Usuários
ilimitados
12 meses

7 Gestão da Educação e Escolas

Usuários
ilimitados
12 meses

8 Assistência Social

Usuários
ilimitados

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

12 meses

9 Portal do Gestor

Usuários
ilimitados
12 meses

1
Meio Ambiente
0

Usuários
ilimitados
12 meses

1
App Cidadão
1

Usuários
ilimitados
12 meses

Valor total Locação
1
2

Implantação, conversão e treinamento

Único

1
3

Horas técnica para suporte presencial
Horas
Valor global da Prefeitura Total da Locação mensal+ Valor de
Implantação, conversão e treinamento+ Valor de Horas técnica
para suporte presencial
I
tDescrição Sistemas para Câmara Municipal
de Vereadores de Muitos Capões
e
m

Quantidade
Referência

R$
R$

R$

Valor Licença Valor total no
Mensal
período 12
meses
R$

Folha de Pagamento
Recursos Humanos;
1 Ponto Eletrônico;
E-Social;

Usuários
ilimitados

R$

R$

R$

R$

12 meses

Portal do Colaborador;
Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
2 Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
PAD TCERS;

Usuários
ilimitados
12 meses

Compras e Licitações
3 Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon.
Valor total Locação

Usuários
ilimitados

Único

5

Horas técnica para suporte presencial
Horas
Valor global da Câmara de Vereadores. Total da Locação
mensal+ Valor de Implantação, conversão e treinamento+ Valor
de Horas técnica para suporte presencial

I
Descrição Sistemas para FUPRAS-Fundo
t
de Aposentadoria e Pensão do Servidor
e
Público Municipal de Muitos Capões
m

Folha de Pagamento
Recursos Humanos;
1 Ponto Eletrônico;
E-Social;
Portal do Colaborador;
Contabilidade
Tesouraria/Financeiro;
Planejamento Orçamentário –LDO e PPA;
2 Portal da Transparência;
Lei de Responsabilidade Fiscal;
PAD TCERS;

Compras e Licitações
3 Controle de Estoque;
Controle de Patrimônio;
Licitacon.

Quantidade
Referência

12 meses

Usuários
ilimitados

R$

R$
R$

R$

Valor Licença Valor total no
Mensal
período 12
meses
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

12 meses

Usuários
ilimitados
12 meses

R$

4
5

R$

Usuários
ilimitados

Valor total Locação
Implantação, conversão e treinamento

R$

12 meses

4
Implantação, conversão e treinamento

R$

Único

Horas técnica para suporte presencial
Horas
Valor global do FUPRAS. Total da Locação mensal+ Valor de
Implantação, conversão e treinamento+ Valor de Horas técnica
para suporte presencial

R$

R$
R$

R$

Valor global da proposta
Prefeitura, Câmara e Vereadores e FUPRAS.

será a soma dos totais da

TABELA RESUMIDA DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE QUANTI
REFERENCIA DADE

1

CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PREFEITURA
CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA CÂMARA
CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA –
FUPRAS
HORAS TÉCNICA PARA SUPORTE
PRESENCIAL – PREFEITURA
HORAS TÉCNICA PARA SUPORTE
PRESENCIAL – CÂMARA
HORAS TÉCNICA PARA SUPORTE
PRESENCIAL - FUPRAS
IMPLANTAÇÃO,
CONVERSÃO
E
TREINAMENTO – PREFEITURA
IMPLANTAÇÃO,
CONVERSÃO
E
TREINAMENTO – CÂMARA
IMPLANTAÇÃO,
CONVERSÃO
E
TREINAMENTO – FUPRAS
TOTAL GERAL GLOBAL

MÊS (M)

12

MÊS (M)

12

MÊS (M)

12

Horas (H)

1

Horas (H)

1

Horas (H)

1

UNIDADE
(UN)
UNIDADE
(UN)
UNIDADE
(UN)

1

2

3

4
5
6
7
8
9
LOTE
1

VALOR

1
1

A presente proposta de preços compreende todos os sistemas e subsistemas e funcionalidades
elencados no termo de referência do Pregão Eletrônico nº 28/2021, bem como suas disposições
para o fiel cumprimento da execução do objeto do certame.
Validade da Proposta 60 dias

CIDADE/ESTADO,DATA

_________________________________
(nome completo do representante legal e
qualificação na empresa)

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2021

PROCURAÇÃO

RAZAO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO por meio de NOME COMPLETO DO
REPRESENTANTE LEGAL, RG,CPF E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA, constitui como suficiente
PROCURADOR o Sr. NOME COMPLETO, RG, CPF outorgando-lhe poderes gerais para representar a
referida empresa na Licitação Pregão n° / ,
Outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor recursos, assinar contratos e
praticar todos os demais atos necessários a este procedimento licitatório.

CIDADE/ESTADO,DATA

_________________________________
(nome completo do representante legal e
qualificação na empresa)

OBS.: Com assinatura do Outorgante

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ e/ou NOME COMPLETO DA PESSOA FÍSICA, CPF, sediada
em ENDEREÇO COMERCIAL, declara, sob as penas da Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que cumpre
plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

Cidade/Estado,

de

______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa e
Carimbo da Empresa e/ou Pessoa Física

de 2021.

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2021
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA
USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
A
empresa.................................................
estabelecida ...................................................................................................................... inscrita
no CNPJ nº.............................................., através do
seu
Representante
legal
Sr..................................................................
........
inscrito
no
CPF nº. ............................................ RG
nº..............................................
DECLARA, para os
fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
e/ou Contador da Empresa.

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2021
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

(Nome da empresa), inscrita
no CNPJ sob o nº
,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
sr(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade
nº
e do CPF nº , DECLARA para fins do disposto no
inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, combinado com o art. 7º, inciso
XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15.12.98, que não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(local e data)
________________________
(Nome da Empresa)
(Nome do Responsável Legal)

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2021 MINUTA DO CONTRATO

Aos
dias do mês de
do ano de 2021, de um lado, o Município de Muitos Capões/RS, representado
pela Prefeita Municipal, Sra...................., doravante denominadosimplesmente CONTRATANTE e, de outro
lado, a empresa
, situada aRua/Av.
, nº , bairro
, cidade
, Estado
, inscrita no CNPJ sob o
nº
, representada por seu Diretor, Sr.
,
doravante
denominada
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato vinculado ao edital de pregão presencial nº
XX/2021, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de , que se regerá pelas cláusulas e
condições que seguem.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O contrato tem como objeto Constitui objeto da presente licitação a contratação de cessão de licença de uso
por tempo determinado de sistema integrado de gestão pública municipal, juntamente com a contratação
de serviços de migração, conversão, implantação, treinamento e capacitação, suporte técnico presencial e
a distância e manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e atualização periódica do sistema de acordo com
legislação vigente para cada subsistema nos termos deste edital e seus anexos e em conformidade com a
prefeitura municipal de Muitos Capões/RS
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços a serem prestados deverão ter início após a assinatura deste instrumento, e serão
realizados no Município de Muitos Capões/RS e suas respectivas unidades - secretarias, sendo que os
horários, serão definidos pela Secretaria solicitante.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:
3.1.1. Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita
observância das especificações do Edital e da proposta.
3.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
3.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3.1.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
3.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
3.1.7. Serviços de Instalação e Implantação dos Softwares:

a) Instalação consiste em gravar os Softwares em dispositivo de armazenagem do equipamento da
CONTRATANTE, adaptando parâmetros internos que possibilitem seu funcionamento de acordo com as
características técnica do equipamento, da base de dados disponível e dos periféricos acoplados,
observando-se sempre as características técnicas de equipamento e ambiente operacional para o qual a
Licença de Uso foi liberada;
b) Configuração das estações de trabalho e impressoras existentes para tornar viável o uso do Software;
3.1.8. Treinamento de capacitação da equipe de usuários dos diversos setores, necessário para a perfeita
operacionalização do Software, capacitando o usuário do sistema a operá-lo e potencializar a utilização dos
recursos disponibilizados pelo mesmo;
3.1.9. O serviço de Migração de Dados será executado pela contratada e auxiliado pela contratante. A
contratante poderá disponibilizar equipe técnica com conhecimento adequado e/ou modelo ER (Entidade
Relacionamento) da base de dados legada a ser migrada para nova solução. A contratada deverá
disponibilizar equipe com experiência em serviços de migração de dados a fim de coordenar e executar as
rotinas de migração. A contratada também deverá dispor das ferramentas tecnológicas que necessite para
a correta e eficiente migração dos dados e resolver problemas e conflitos inerentes ao serviço de migração
de dados, tais como: consolidações e inconsistências.
3.1.10. O prazo para conclusão dos trabalhos de migração e capacitação de usuários será de 30 dias,
contados da solicitação da Administração.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
4.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
4.1.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato,
diligenciando nos casos que exijam providências corretivas;
4.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
4.1.4. Pela prestação de serviços de migração, Instalação, Implantação e treinamento serão efetivamente
realizadas dos subsistemas implantados e pagos até o 15 (quinze) dias do mês subsequente aos serviços
prestados.
4.1.5. O pagamento mensal referente a Cessão de Licença de Uso por tempo determinado de Sistema
Integrado de Gestão Pública Municipal com Assessoria e Atualização Mensal, serão efetuados até o 5º
(quinto) dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço, tendo início após a instalação do sistema.
5.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O pagamento referente a:
5.1.1. Migração, conversão, implantação, treinamento e capacitação dos subsistemas, será efetuado
mediante conclusão de implantação de cada subsistema, mediante apresentação de certificado, conforme
previstas na proposta de valores no valor de R$………... (………….) reais. No valor acima estão incluídas
todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integraldo objeto contratado.
5.2. Para os atendimentos presenciais realizados após a Implantação de cada subsistema, a
CONTRATANTE pagará o valor de R$ ________ (____) reais, a “hora técnica” por profissional técnico.
5.2.1. É vedado a CONTRATANTE pagar despesas de viagem à CONTRATADA referente a prestação

do serviço de migração, conversão e implantação (item 5.1.1.) e “hora técnica presencial” (item 5.2.), tais
como: combustível, alimentação, pedágio, táxi, passagens, diárias e hospedagem.
5.2.2. O valor “hora técnica presencial” no item 5.2., é livre de tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e outros
necessários ao cumprimento integraldo objeto contratado.
5.3.
Por conta da migração, conversão, implantação, treinamento e capacitação dos subsistemas, (item
5.1.1.), a cobrança não poderá ser cumulativa com “hora técnica profissional” (item 5.2.).
5.4.
O pagamento mensal referente a Cessão de Licença de Uso por tempo determinado de Sistema
Integrado de Gestão Pública Municipal, (objeto do contrato), será de R$
(
), com vencimento
no 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. O valor correspondente a 12 meses totaliza
R$
(
), compreendendo a contratação referente ao objeto deste contrato vinculado ao termo de
referência do Pregão Eletrônico nº 28/2021, tendo como marco inicial após a instalação do sistema
completo a data de 16/02/2022 quando deverá estar plenamente operante em todos os sistemas e
subsistemas e suas funcionalidades.
5.5. Ocorrendo atraso no pagamento, incidirão juros e multa, facultando a CONTRATADA o direito de
suspender temporariamente a prestação de serviços de suporte e atualização.
6.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

6.1. Os serviços deverão ser realizados pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura
do presente contrato, podendo ser renovados até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, havendo
concordância entre as partes, conforme preceitua Art. 57. IV – da Lei 8.666/93.
6.2. A inexecução total ou parcial ficará suspenso de participar do direito de licitar e contratar com a
administração pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 87 caput, incisos e parágrafos e artigo 88
caput e incisos da lei 8666/93.
6.3.
Concluída a fase de migração, conversão, implantação, treinamento e capacitação dos subsistemas
aos servidores, o sistema integrado de Gestão (objeto do contrato), deverá na data de 16/02/2022 estar
plenamente operante em todos os sistemas e subsistemas e suas funcionalidades, vinculado ao termo de
referência do Pregão eletrônico nº 28/2021.
7.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente até o 5° dia útil subsequente a prestação dos serviços,
contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.
7.1.1.
Pelos serviços prestados será depositado com as devidas retenções se enquadrado conforme
item 7.5 (ISSQN/INSS/IRF) no Banco:
,
agência
,
c/c:
CNPJ/CPF nº
7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, peloservidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
7.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada,
especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.6. O pagamento será efetuado contra empenho, mediante apresentação da fatura, onde deverá estar
descrito os serviços/softwares, por intermédio da tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, correndo a despesa nas Secretarias Municipais correspondentes.
7.6.1. A nota fiscal/fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação
do número do pregão e contrato, a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento.
7.6.2. O pagamento será efetuado mensalmente até o 5° dia útil subsequente a prestação dos serviços,
contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.
8.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis na vigência do contrato. Caso houver renovação, após decorridos
12 (doze) meses de sua vigência, este será reajustado pelo índice IPCA IBGE, ou outro índice que venha
a substituí-lo.
9.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária da Lei
de meios em execução.
2.181 - Manutenção da Secretaria da Saúde – FR40
2.112 - Manutenção da Secretaria de Administração – FR001
2.117 - Manutenção da Secretaria da Fazenda – FR001
2.173 - Manutenção da Secretaria de Agricultura – FR001
2.141 - Manutenção da Secretaria da Educação – FR001
2.195 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social – FR001
2.118 - Manutenção da Secretaria de Obras – FR001
2.104 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores – FR001
0007 – Manter o RPPS – FR50
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Serviços terceiros de pessoa jurídica.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO GESTOR GERAL

10.1. O fiscal do presente contrato será o Secretário Municipal da Administração, Sr. Tiago da Silva Magero,
ou quem lhe venha substituir na vigência do contrato, ao qual competirá dirimiras dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
10.2. Será gestor geral do presente contrato, o servidor da administração Sr. Eduardo Gargioni, que será
responsável pelo acompanhamento e da execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.
10.3. Toda irregularidade constatada, será comunicada por escrito à Contratada, via notificação
administrativa, para que a mesma se manifeste, formulando sua defesa prévia e dando providência aos
acontecimentos.
10.4. A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas operações,

possibilitando o acompanhamentodos serviços.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplinado artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante,
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I
- deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
II
- manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
III
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
IV
- deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
V
- executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
- executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 2% sobre o valor atualizado do contrato;
VII
- inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
VIII - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
IX
- causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
VI

12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a CONTRATADA, mas
sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer:
I
- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II
- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; comunicação à
Administração;
III
- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no
contrato;

IV
- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
V
- o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
VI
- a decretação de falência;
VII- a dissolução da sociedade;
VIII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
IX
- razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
X
- a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
XII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, poderá ser determinada
unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.
§2º A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/1993,
em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de cláusulas contratuais,
especificações do projeto básico ou prazos.
§3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do CONTRATANTE,
mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, de 2013, na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de
1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
15. DA GARANTIA
15.1. Para a garantia da execução do Contrato, a CONTRATADA, até a data da assinatura do contrato,
deverá apresentar garantia em uma das modalidades estabelecidas no Artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado correspondente à 12 meses devendo manter-se
pelo período de 12 meses, podendo ser levantado após este período a pedido da CONTRATADA.
15.2.

Até a assinatura do instrumento contratual, o licitante deverá realizar o pagamento da garantia,

naquelas modalidades previstas, ficando a escolha seu critério, juntamente à Secretaria Municipal da
Fazenda, o qual deverá fornecer além do comprovante de pagamento, declaração assinada pelo
responsável.

15.3.

A declaração de pagamento da garantia contratual e o respectivo comprovante deverão ser

apresentados no momento da assinatura do instrumento contratual, sendo juntada cópia devidamente
autuada, no processo licitatório.
15.4. O depósito da garantia em dinheiro espécie deverá ser na conta corrente nº 04.101768.0-9, Agência
0440, Banco Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, ou apresentar Seguro Garantia ou Fiança Bancária.
16. DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA
16.1. A solução deverá ser licenciada à Prefeitura Municipal de Muitos Capões compreendendo todos os
sistemas e subsistemas subscritos no Termo de Referência do Pregão eletrônico nº 28/2021, com licença
de uso pelo prazo de validade do contrato, com modalidade ilimitada de usuários com acesso simultâneos
ao Sistema.
16.2.

O contratado reconhece que toda base de dados atual e superveniente pertence ao Município de

Muitos Capões, não podendo sob hipótese alguma restringir ou negar acesso aos dados devendo
disponibilizar meio adequado para conversão e implantação em outras plataformas quando da cessação do
contrato.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da comarca de Vacaria/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
Muitos Capões-RS,..... de 2021.
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